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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) емисиите на парникови газове от 
промишлени съоръжения в региони от 
ниво 2 по NUTS, в които въглеродната 
интензивност, определена чрез 
съотношението на емисиите на 
парникови газове от промишлени 
съоръжения, докладвани от държавите 
членки в съответствие с член 7 от 
Регламент (ЕО) № 166/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета , и 
брутната добавена стойност за 
промишлеността, надвишава два пъти 
средната за ЕС-27 въглеродна 
интензивност.  Когато това равнище не 
е надвишено в нито един от регионите 
от ниво 2 по NUTS в дадена държава 
членка, се вземат предвид емисиите на 
парникови газове от промишлени 
съоръжения в региона от ниво 2 по 
NUTS с най-висока въглеродна 
интензивност (тегло 49 %),

i) емисиите на парникови газове от 
промишлени съоръжения в региони от 
ниво 2 по NUTS, в които въглеродната 
интензивност, определена чрез 
съотношението на емисиите на 
парникови газове от промишлени 
съоръжения, докладвани от държавите 
членки в съответствие с член 7 от 
Регламент (ЕО) № 166/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета , и 
брутната добавена стойност за 
промишлеността, надвишава два пъти 
средната за ЕС-27 въглеродна 
интензивност. Когато това равнище не е 
надвишено в нито един от регионите от 
ниво 2 по NUTS в дадена държава 
членка, се вземат предвид емисиите на 
парникови газове от промишлени 
съоръжения в региона от ниво 2 по 
NUTS с най-висока въглеродна 
интензивност (тегло 29%),

__________________________ __________________________
1Регламент (EО) № 166/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 януари 2006 г. за създаване на 
Европейски регистър за изпускането и 
преноса на замърсители и за изменение 
на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на 
Съвета (OВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).

1Регламент (EО) № 166/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 януари 2006 г. за създаване на 
Европейски регистър за изпускането и 
преноса на замърсители и за изменение 
на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на 
Съвета (OВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).
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Обосновка

Предлагаме тегловният коефициент на този критерий да бъде намален с 20%, за да се 
даде възможност да се добавят два нови критерия с тегловен коефициент 10% за 
равнището на безработицата в регионите на добив на каменни и лигнитни въглища и 
10% за скоростта на прехода.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

via) съотношението между 
скоростта, с която държавите 
членки се ангажират да намалят 
своите емисии на парникови газове от 
каменни или лигнитни въглища, 
както е отразено в съответните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата за 2030 г., и 
средния БВП за периода 2016 – 2018 г. 
(тегло 10%);

Or. en

Обосновка

Priority should be given to Member States which have made ambitious commitments to phase 
out coal and lignite, especially those with weaker economies, because these Member States 
are facing the most urgent transition needs.  The transition speed with respect to coal and 
lignite can be easily and transparently computed using: a) the official data from Eurostat for 
the GDP in 2016-2018, b) the past emissions in 2016-2018 of all the coal and lignite plants 
for each Member State from the EU ETS and c) future emissions in 2030 from coal and lignite 
plants based on the official commitments each Member State has made in the corresponding 
NECPs submitted to the European Commission.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) равнището на безработица 
през 2018 г. в регионите, където се 
добиват или изгарят каменни или 
лигнитни въглища (тегло 10%);

Or. en

Обосновка

The Just Transition Fund should prioritize the 96 coal and lignite regions in EU-27 because 
these will be impacted the most from EU’s transition to climate neutrality. The impact of this 
transition will be even greater in those regions among the 96, which already have high 
unemployment rates. To reflect this, we propose the addition of a new criterion based on the 
unemployment rates of the 96 coal and lignite regions with a 10% weighting, a share which 
will be subtracted from the weighting factor of the first criterion on the greenhouse-gas 
emissions of industrial facilities in NUTS level 2 regions where the carbon intensity, exceeds 
by a factor of two the EU-27 average.


