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Pakeitimas 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondas
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/20061 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 49 proc.);

i) pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose taršos 
anglies dioksidu intensyvumas, nustatytas 
kaip pramonės įrenginių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
apie kurį valstybės narės praneša pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 166/20061 7 
straipsnį, ir pramonės sektoriaus 
bendrosios pridėtinės vertės santykis, du 
kartus viršija ES-27 vidurkį. Jei tas lygis 
konkrečioje valstybėje narėje neviršijamas 
nė viename NUTS 2 lygio regione, 
atsižvelgiama į pramonės įrenginių, kurių 
taršos anglies dioksidu intensyvumas yra 
didžiausias, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį NUTS 2 lygio 
regione (koeficientas – 29 proc.);

__________________________ __________________________
1 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 
dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų 
teršalų registro sukūrimo ir iš dalies 
keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB 
ir 96/61/EB (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).

1 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 
dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų 
teršalų registro sukūrimo ir iš dalies 
keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB 
ir 96/61/EB (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Siūlome šio kriterijaus koeficientą sumažinti 20 proc., kad būtų galima įtraukti du naujus 
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kriterijus, t. y. 10 proc. koeficientą nedarbo lygiui anglių ir rusvųjų anglių regionuose 
kiekvienoje valstybėje narėje ir 10 proc. koeficientą pertvarkos įgyvendinimo greičiui.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) greitis, kuriuo valstybės narės 
įsipareigoja mažinti savo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų naudojant 
anglis arba lignitą, kiekį, kaip nurodyta 
atitinkamuose 2030 m. nacionaliniuose 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planuose, padalintas iš jų BVP vidurkio 
2016–2018 m., (koeficientas – 10 proc.);

Or. en

Pagrindimas

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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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) nedarbo lygis 2018 m. regionuose, 
kuriuose kasamos arba deginamos anglys 
arba lignitas (koeficientas – 10 proc.);

Or. en

Pagrindimas

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.


