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Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
7 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului1 
comparativ cu valoarea adăugată brută a 
industriei, depășește cu un factor doi media 
UE-27. În cazul în care nivelul respectiv nu 
este depășit în nicio regiune de nivel NUTS 
2 dintr-un stat membru, sunt luate în 
considerare emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale din 
regiunea de nivel NUTS 2 cu cea mai mare 
intensitate a carbonului (pondere de 49 %),

(i) emisiile de gaze cu efect de seră ale 
instalațiilor industriale din regiunile de 
nivel NUTS 2 în care intensitatea 
carbonului, astfel cum este definită de 
raportul dintre emisiile de gaze cu efect de 
seră ale instalațiilor industriale raportate de 
statele membre în conformitate cu 
articolul 7 din Regulamentul (CE) 
nr. 166/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului1 comparativ cu valoarea 
adăugată brută a industriei, depășește cu un 
factor doi media UE-27. În cazul în care 
nivelul respectiv nu este depășit în nicio 
regiune de nivel NUTS 2 dintr-un stat 
membru, sunt luate în considerare emisiile 
de gaze cu efect de seră ale instalațiilor 
industriale din regiunea de nivel NUTS 2 
cu cea mai mare intensitate a carbonului 
(pondere de 29 %),

__________________________ __________________________
1 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

1 Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registru european al emisiilor și 
transferului de poluanți și de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).
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Justificare

Propunem reducerea cu 20 % a factorului de ponderare al acestui criteriu pentru a permite 
adăugarea a două noi criterii cu factori de ponderare de 10 % pentru rata șomajului în 
regiunile producătoare de cărbune și lignit din fiecare stat membru și de 10 % pentru viteza 
tranziției.
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Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) viteza cu care statele membre se 
angajează să își reducă emisiile de gaze 
cu efect de seră generate de cărbune sau 
lignit, astfel cum se reflectă în planurile 
naționale aferente privind energia și 
clima pentru 2030 împărțită la PIB-ul lor 
mediu în perioada 2016-2018 (pondere 
10 %);

Or. en

Justificare

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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Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) rata șomajului în 2018 în regiunile 
în care se extrage sau se arde cărbune sau 
lignit (pondere de 10 %);

Or. en

Justificare

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.


