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Poprawka 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady1 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady1 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli 
w danym państwie członkowskim poziom 
ten nie jest przekroczony w żadnym 
regionie na poziomie NUTS 2, uwzględnia 
się emisje gazów cieplarnianych 
z zakładów przemysłowych w regionie na 
poziomie NUTS 2 o najwyższej 
intensywności emisji dwutlenku węgla 
(waga 29 %),

__________________________ __________________________
1 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

1 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).
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Uzasadnienie

Proponujemy zmniejszenie wagi tego kryterium o 20 %, aby umożliwić dodanie dwóch 
nowych kryteriów: stopy bezrobocia w regionach wydobycia węgla kamiennego i brunatnego 
w każdym państwie członkowskim o wadze 10 % oraz tempa transformacji o wadze 10 %.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) tempo, w jakim państwa 
członkowskie zobowiązują się ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych z węgla 
kamiennego lub brunatnego, wskazane w 
odnośnych krajowych planach w 
dziedzinie energii i klimatu do 2030 r. i 
podzielone przez ich średni PKB za lata 
2016–2018 (waga 10 %),

Or. en

Uzasadnienie

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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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) stopa bezrobocia w 2018 r. w 
regionach, w których wydobywa się bądź 
spala węgiel kamienny lub brunatny 
(waga 10 %);

Or. en

Uzasadnienie

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.


