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i) tööstusrajatiste kasvuhoonegaaside 
heitkogused NUTS 2. tasandi piirkondades, 
kus CO2-mahukus – määratletud 
tööstusrajatiste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste suhtena, millest liikmesriigid 
on teatanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/20061 
artiklile 7 – võrreldes tööstussektori 
kogulisandväärtusega, ületab kaks korda 
EL 27 keskmist väärtust. Kui seda taset ei 
ületata mitte üheski asjaomase liikmesriigi 
NUTS 2. tasandi piirkonnas, võetakse 
arvesse NUTS 2. tasandi piirkonna kõige 
suurema CO2-mahukusega tööstusrajatiste 
kasvuhoonegaaside heitkogused (kaal 49 
%);

i) tööstusrajatiste kasvuhoonegaaside 
heitkogused NUTS 2. tasandi piirkondades, 
kus CO2-mahukus – määratletud 
tööstusrajatiste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste suhtena, millest liikmesriigid 
on teatanud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/20061 
artiklile 7 – võrreldes tööstussektori 
kogulisandväärtusega ületab kaks korda EL 
27 keskmist väärtust. Kui seda taset ei 
ületata mitte üheski asjaomase liikmesriigi 
NUTS 2. tasandi piirkonnas, võetakse 
arvesse NUTS 2. tasandi piirkonna kõige 
suurema CO2-mahukusega tööstusrajatiste 
kasvuhoonegaaside heitkogused (kaal 29 
%);

__________________________ __________________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
166/2006, mis käsitleb Euroopa 
saasteainete heite- ja ülekanderegistri 
loomist ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT 
L 33, 4.2.2006, lk 1).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
166/2006, mis käsitleb Euroopa 
saasteainete heite- ja ülekanderegistri 
loomist ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT 
L 33, 4.2.2006, lk 1).

Or. en

Selgitus

Selle kriteeriumi kaalutegurit tuleks vähendada 20 % võrra, et kasutusele võtta kaks uut 
kriteeriumi, mille mõlema kaal on 10 % (töötuse määr liikmesriigi kivi- ja pruunsöest 
sõltuvates piirkondades ning ülemineku kiirus).
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via) kiirus, millega liikmesriigid 
kohustuvad vähendama kivi- või 
pruunsöest tekkivat kasvuhoonegaaside 
heidet (nagu on ette nähtud 2030. aasta 
riiklikes energia- ja kliimakavades), 
jagatuna riigi keskmise SKPga aastatel 
2016–2018 (kaal 10 %);

Or. en

Selgitus

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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viia) 2018. aasta töötuse määr 
piirkondades, kus kaevandatakse või 
põletatakse kivi- või pruunsütt (kaal 10 
%);

Or. en

Selgitus

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.


