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11.9.2020 A9-0135/75

Pozměňovací návrh 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/2006  k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27.  Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 49 %);

i) emise skleníkových plynů z 
průmyslových zařízení v regionech úrovně 
NUTS 2, v nichž uhlíková náročnost, 
definovaná jako poměr emisí skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení 
ohlašovaných členskými státy v souladu s 
článkem 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/2006 k hrubé přidané 
hodnotě průmyslového odvětví, převyšuje 
dvojnásobně průměr EU-27. Pokud tato 
úroveň v daném členském státě není v 
žádném regionu úrovně NUTS 2 
překročena, použijí se emise skleníkových 
plynů z průmyslových zařízení v regionu 
úrovně NUTS 2 s nejvyšší uhlíkovou 
náročností (koeficient 29 %);

__________________________ __________________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a 
přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme snížit váhový faktor tohoto kritéria o 20 %, aby bylo možné přidat dvě nová 
kritéria s váhovým faktorem 10 % pro míru nezaměstnanosti v regionech s černým uhlím a 
lignitem v každém členském státě a 10 % pro rychlost transformace.
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11.9.2020 A9-0135/76

Pozměňovací návrh 76
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) rychlost, ke které se členské státy 
zavázaly při snižování emisí skleníkových 
plynů z černého uhlí nebo lignitu, jak je 
uvedeno v příslušných vnitrostátních 
plánech v oblasti energetiky a klimatu do 
roku 2030, děleno jejich průměrným HDP 
v letech 2016–2018 (koeficient 10 %);

Or. en

Odůvodnění

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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11.9.2020 A9-0135/77

Pozměňovací návrh 77
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viia) míra nezaměstnanosti v roce 2018 
v regionech, kde se těží nebo spaluje černé 
uhlí či lignit (koeficient 10 %);

Or. en

Odůvodnění

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.


