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11.9.2020 A9-0135/75

Módosítás 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Méltányos Átállást Támogató Alap
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legmagasabb karbonintenzitású ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 49 %),

i. azon NUTS 2. szintű régiókban 
található ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása, 
amelyekben az ipari létesítmények 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának aránya 
által meghatározott, a tagállamok által a 
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 7. cikkének megfelelően 
bejelentett karbonintenzitásnak az ipar 
bruttó hozzáadott értékéhez viszonyított 
aránya meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét. Ha ezt a szintet egy adott 
tagállam egyetlen NUTS 2. szintű 
régiójában sem lépik túl, a NUTS 2. szintű 
régiók legmagasabb karbonintenzitású ipari 
létesítményeinek üvegházhatásúgáz-
kibocsátását kell figyelembe venni 
(súlyozás: 29%),

__________________________ __________________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) 
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és 
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 
2006.2.4., 1. o.).

Or. en

Indokolás

Javasoljuk e kritérium súlyozási tényezőjének 20%-kal történő csökkentését, amely lehetővé 
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tenné két új kritérium hozzáadását, vagyis az egyes tagállamok szén- és lignittermelő 
régióinak munkanélküliségi rátáját 10%-os súlyozással, továbbá az átállás gyorsaságát 10%-
os súlyozással.
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11.9.2020 A9-0135/76

Módosítás 76
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Méltányos Átállást Támogató Alap
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – vi a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. az a gyorsaság, amellyel a 
tagállamok kötelezettséget vállalnak a 
szénből vagy lignitből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk 
csökkentésére, amelyet a 2030. évi nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervben 
szereplő megfelelő érték és a tagállam 
2016–2018 közötti átlagos GDP-jének 
hányadosa fejez ki (súlyozás: 10%),

Or. en

Indokolás

Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a tagállamoknak, amelyek ambiciózus 
kötelezettségvállalásokat tettek a szén és a lignit fokozatos kivezetésére, ideértve különösen a 
gyengébb gazdasággal rendelkezőket, mivel ezen tagállamok átállással kapcsolatos igényei a 
legsürgetőbbek.  A szénre és a lignitre vonatkozó átállási sebesség könnyen és áttekinthető 
módon kiszámítható a következők segítségével: a) az Eurostat 2016–2018 közötti GDP-re 
vonatkozó hivatalos adatai, b) az egyes tagállamok valamennyi szén- és ligniterőművének 
2016–2018 közötti, múltbeli kibocsátása az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer alapján, és 
c) a szén- és ligniterőművek 2030-as, jövőbeli kibocsátása az egyes tagállamok által az 
Európai Bizottságnak benyújtott nemzeti energia- és klímatervben tett hivatalos 
kötelezettségvállalások alapján.
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11.9.2020 A9-0135/77

Módosítás 77
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Méltányos Átállást Támogató Alap
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont – vii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia. a 2018-as munkanélküliségi ráta a 
szén- vagy lignitbányászó vagy -égető 
régiókban (súlyozás: 10%);

Or. en

Indokolás

A Méltányos Átállást Támogató Alapnak a 27 tagú EU 96 szén- és lignittermelő régióját kell 
előnyben részesítenie, hiszen ezekre lesz a legnagyobb hatással az EU klímasemlegességre 
való átállása. Az átállás még nagyobb hatást fog kifejteni a 96 régió közül azokban, ahol már 
eleve magas a munkanélküliségi ráta. Ennek kifejezése érdekében javasoljuk egy új, 10%-os 
súlyozású kritérium hozzáadását, amely a 96 szén- és lignittermelő régió munkanélküliségi 
rátáján alapul, és ez az arányszám levonásra kerül az első kritérium súlyozási tényezőjéből, 
amely azon NUTS 2. szintű régiókban található ipari létesítmények üvegházhatásúgáz-
kibocsátására vonatkozik, amelyekben a karbonintenzitás meghaladja az EU-27 átlagának 
kétszeresét.


