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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

11.9.2020 A9-0135/75

Leasú 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
An Ciste um Aistriú Cóir
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) astaíochtaí gás ceaptha teasa na 
saoráidí tionsclaíocha i réigiúin NUTS 
leibhéal 2 ar mó faoi fhachtóir a dó an 
déine carbóin, arna sainmhíniú ag 
cóimheas astaíochtaí gás ceaptha teasa na 
saoráidí tionsclaíocha arna thuairisciú ag 
na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle28 i gcomparáid le breisluach 
comhlán an tionscail, ná an meán atá na 
Ballstáit AE-27. I gcás nach sáraítear an 
leibhéal sin in aon réigiún NUTS leibhéal 2 
i mBallstát tugtha, cuirfear astaíochtaí gás 
ceaptha teasa na saoráidí tionsclaíocha sa 
réigiún NUTS leibhéal 2 ina bhfuil an 
déine carbóin is airde san áireamh (ualú 
49 %),

(i) astaíochtaí gás ceaptha teasa na 
saoráidí tionsclaíocha i réigiúin NUTS 
leibhéal 2 ar mó faoi fhachtóir a dó an 
déine carbóin, arna sainmhíniú ag 
cóimheas astaíochtaí gás ceaptha teasa na 
saoráidí tionsclaíocha arna thuairisciú ag 
na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle28 i gcomparáid le breisluach 
comhlán an tionscail, ná an meán atá na 
Ballstáit AE-27. I gcás nach sáraítear an 
leibhéal sin in aon réigiún NUTS leibhéal 2 
i mBallstát tugtha, cuirfear astaíochtaí gás 
ceaptha teasa na saoráidí tionsclaíocha sa 
réigiún NUTS leibhéal 2 ina bhfuil an 
déine carbóin is airde san áireamh (ualú 
29 %),

__________________________ __________________________
1 Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Eanáir 2006 maidir le bunú Clár 
Eorpach um Scaoileadh Amach agus 
Aistriú Truailleán agus lena leasaítear 
Treoir 91/689/CEE agus Treoir 96/61/CE 
ón gComhairle (IO L 33, 4.2.2006, lch. 1).

1 Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Eanáir 2006 maidir le bunú Clár 
Eorpach um Scaoileadh Amach agus 
Aistriú Truailleán agus lena leasaítear 
Treoir 91/689/CEE agus Treoir 96/61/CE 
ón gComhairle (IO L 33, 4.2.2006, lch. 1).

Or. en

Réasúnú

Molaimid go laghdófaí fachtóir ualaithe an chritéir sin faoi 20 % chun go bhféadfar dhá 
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chritéar nua a chur leo ina mbeidh fachtóirí ualaithe 10 % don ráta dífhostaíochta i réigiúin 
ghual agus ligníte i ngach Ballstát, agus 10 % do luas an athraithe. 
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11.9.2020 A9-0135/76

Leasú 76
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
An Ciste um Aistriú Cóir
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a – pointe vi a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(via) a thapúla a gheallann na Ballstáit 
a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa ó ghual 
nó ó lignít a laghdú, mar a léirítear i 
bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide 2030 faoi seach arna roinnt ar a 
meán-OTI in 2016-2018 (ualú 10 %),

Or. en

Réasúnú

Ba cheart tús áite a thabhairt do na Ballstáit a bhfuil gealltanais uaillmhianacha tugtha acu 
deireadh a chur de réir a chéile le gual agus le lignít, go háirithe iad siúd a bhfuil geilleagair 
níos laige acu, toisc go bhfuil na Ballstáit sin ag tabhairt aghaidh ar na riachtanais athraithe 
is práinní.   Is féidir luas an athraithe maidir le gual agus lignít a ríomh go héasca agus go 
trédhearcach ag baint úsáide as: a) na sonraí oifigiúla ó Eurostat maidir le OTI in 2016-
2018, b) na hastaíochtaí a bhí ann in 2016-2018 maidir le gléasraí guail agus ligníte uile 
gach Ballstáit ó EU ETS agus c) in 2030 ó ghléasraí guail agus ligníte bunaithe ar na 
gealltanais oifigiúla a rinne gach Ballstát sna Pleanna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 
comhfhreagracha a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh.
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11.9.2020 A9-0135/77

Leasú 77
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
An Ciste um Aistriú Cóir
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a – pointe vii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viia) ráta dífhostaíochta in 2018 i 
réigiúin ina ndéantar gual nó lignít a 
bhaint nó a dhó (ualú 10%);

Or. en

Réasúnú

Ba cheart, leis an gCiste um Aistriú Cóir, tús áite a thabhairt do na 96 réigiún guail agus 
ligníte in AE-27 toisc gurb orthusan a bheidh an tionchar is mó  ag aistriú AE go neodracht 
aeráide. Beidh tionchar níos mó fós ag an aistriú sin sna réigiúin i measc na 96 réigiún ina 
bhfuil rátaí arda dífhostaíochta cheana féin.  Chun é sin a léiriú, molaimid go gcuirfí critéar 
nua leis a bheadh bunaithe ar rátaí dífhostaíochta na 96 réigiún guail agus ligníte ag a bhfuil 
ualú 10 %, sciar a asbhainfear ó fhachtóir ualaithe an chéad chritéir maidir le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa na saoráidí tionsclaíocha i réigiúin leibhéal NUTS 2, ar mó déine carbóin 
na réigiún sin ná fachtóir dhá uair mheán AE-27.


