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11.9.2020 A9-0135/75

Amendement 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fonds voor een rechtvaardige transitie
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de koolstofintensiteit, 
als bepaald door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en de 
bruto toegevoegde waarde van de industrie, 
met een factor van twee het gemiddelde 
van de EU-27 overschrijdt. Indien dat 
niveau in geen van de regio’s van NUTS-
niveau 2 in een bepaalde lidstaat wordt 
overschreden, wordt rekening gehouden 
met de broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 49 %),

i) de broeikasgasemissies van 
industriële installaties in regio’s van 
NUTS-niveau 2 waar de koolstofintensiteit, 
als bepaald door de verhouding tussen de 
broeikasgasemissies van industriële 
installaties zoals gerapporteerd door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en de 
bruto toegevoegde waarde van de industrie, 
met een factor van twee het gemiddelde 
van de EU-27 overschrijdt. Indien dat 
niveau in geen van de regio’s van NUTS-
niveau 2 in een bepaalde lidstaat wordt 
overschreden, wordt rekening gehouden 
met de broeikasgasemissies van industriële 
installaties in de regio van NUTS-niveau 2 
met de hoogste koolstofintensiteit (weging 
van 29 %),

__________________________ __________________________
1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
januari 2006 betreffende de instelling van 
een Europees register inzake de uitstoot en 
overbrenging van verontreinigende stoffen 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PB 
L 33 van 4.2.2006, blz. 1).

1 Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
januari 2006 betreffende de instelling van 
een Europees register inzake de uitstoot en 
overbrenging van verontreinigende stoffen 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PB 
L 33 van 4.2.2006, blz. 1).

Or. en
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Motivering

Wij pleiten voor een verlaging van het wegingspercentage met 20 %, zodat twee nieuwe 
criteria kunnen worden toegevoegd met elk een wegingspercentage van 10 % 
(werkloosheidspercentage in de regio’s met steenkool- en bruinkoolindustrie in elke lidstaat 
en transitiesnelheid).
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11.9.2020 A9-0135/76

Amendement 76
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fonds voor een rechtvaardige transitie
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) het tempo waarin de lidstaten hun 
broeikasgasemissies afkomstig van 
steenkool of bruinkool zullen beperken, 
zoals vastgesteld in de respectieve 
nationale energie- en klimaatplannen 
voor 2030, gedeeld door hun gemiddelde 
bbp in de periode 2016-2018 (weging van 
10 %),

Or. en

Motivering

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

Amendement 77
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fonds voor een rechtvaardige transitie
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter a – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis) het werkloosheidspercentage in 
2018 in regio’s waar steenkool of 
bruinkool wordt gewonnen of verbrand 
(weging 10 %);

Or. en

Motivering

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.


