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11.9.2020 A9-0135/75

Tarkistus 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/20061 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 
-tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 49 %),

i) teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt NUTS 2 -tason 
alueilla, joilla hiili-intensiteetti – 
määritettynä jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 166/20061 7 artiklan mukaisesti 
ilmoittamalla teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöjen suhdeluvulla – 
verrattuna teollisuuden 
bruttoarvonlisäykseen ylittää 
kaksinkertaisesti EU27:n keskiarvon. Jos 
taso ei ylity millään NUTS 2 -tason 
alueella tietyssä jäsenvaltiossa, huomioon 
otetaan teollisuuslaitosten 
kasvihuonekaasupäästöt sillä NUTS 2 
-tason alueella, jolla hiili-intensiteetti on 
suurin (painotus 29 %),

__________________________ __________________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston direktiivien 
91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 
18 päivänä tammikuuta 2006, 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta ja neuvoston direktiivien 
91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en
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Perustelu

Ehdotetaan tämän kriteerin painotuskertoimen alentamista 20 prosenttiyksiköllä, jotta 
voidaan lisätä kaksi uutta kriteeriä: työttömyysaste kunkin jäsenvaltion kivihiilestä ja 
ruskohiilestä riippuvaisilla alueilla, painotuskerroin 10 prosenttia, ja siirtymän nopeus, 
painotuskerroin 10 prosenttia.
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11.9.2020 A9-0135/76

Tarkistus 76
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vi a) se, kuinka nopeasti jäsenvaltiot 
sitoutuvat vähentämään kivi- tai 
ruskohiilestä johtuvia 
kasvihuonekaasupäästöjään niiden 
vuotta 2030 koskevien kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien 
mukaisesti ja jaettuna niiden vuosien 
2016–2018 keskimääräisellä BKT:llä 
(painotus 10 %),

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 77
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii a) työttömyysaste vuonna 2018 
alueilla, joilla kivi- tai ruskohiiltä 
louhitaan tai poltetaan (painotus 10 %),

Or. en

Perustelu

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.


