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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49 %),

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
29 %),

__________________________ __________________________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2006, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 33 της 21.6.2003, σ. 1).

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2006, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 33 της 21.6.2003, σ. 1).
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Αιτιολόγηση

Προτείνουμε τη μείωση του συντελεστή στάθμισης του εν λόγω κριτηρίου κατά 20 % 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσθήκη δύο νέων κριτηρίων με συντελεστή στάθμισης 
10 % για το ποσοστό ανεργίας στις περιοχές με άνθρακα και λιγνίτη σε κάθε κράτος μέλος και 
10 % για την ταχύτητα μετάβασης.



AM\1213063EL.docx PE655.425v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0135/76

Τροπολογία 76
Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0135/2020
Μανώλης Κεφαλογιάννης
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) ταχύτητα με την οποία τα κράτη 
μέλη δεσμεύονται να μειώσουν τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 
άνθρακα ή λιγνίτη, όπως αποτυπώνεται 
στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα για το 2030, 
διαιρούμενη διά του μέσου ΑΕγχΠ τους 
για το διάστημα 2016-2018 (συντελεστής 
στάθμισης 10 %),

Or. en

Αιτιολόγηση

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: α) 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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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii α) ποσοστό ανεργίας το 2018 σε 
περιοχές εξόρυξης ή καύσης άνθρακα ή 
λιγνίτη (συντελεστής στάθμισης 10 %)·

Or. en

Αιτιολόγηση

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.


