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11.9.2020 A9-0135/75

Pozmeňujúci návrh 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fond na spravodlivú transformáciu
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 49 
%);

i) emisie skleníkových plynov z 
priemyselných zariadení v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, v ktorých uhlíková 
náročnosť vymedzená pomerom emisií 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení nahlásených členskými štátmi v 
súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061 a 
hrubej pridanej hodnoty priemyslu 
dvojnásobne prevyšuje priemer EÚ27. Ak 
sa v danom členskom štáte v žiadnom z 
regiónov na úrovni NUTS 2 táto úroveň 
neprekročí, vezmú sa do úvahy emisie 
skleníkových plynov z priemyselných 
zariadení v regióne na úrovni NUTS 2 s 
najvyššou uhlíkovou náročnosťou (váha 29 
%);

__________________________ __________________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 
o zriadení Európskeho registra 
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme znížiť váhový faktor tohto kritéria o 20 %, aby bolo možné pridať dve nové 
kritériá s váhovým koeficientom 10 % pre mieru nezamestnanosti v regiónoch čierneho a 
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hnedého uhlia každého členského štátu a 10 % pre rýchlosť transformácie.
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11.9.2020 A9-0135/76

Pozmeňujúci návrh 76
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fond na spravodlivú transformáciu
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod vi a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

via) rýchlosť, akou sa členské štáty 
zaväzujú znížiť svoje emisie skleníkových 
plynov z uhlia alebo lignitu, ako sa 
uvádza v príslušných národných plánoch 
v oblasti energetiky a klímy na rok 2030 
vydelených ich priemerným HDP v 
rokoch 2016 – 2018 (váha 6 %);

Or. en

Odôvodnenie

Prioritou by mali byť členské štáty, ktoré sa zaviazali postupne ukončiť ťažbu čierneho a 
hnedého uhlia, najmä tie, ktoré majú slabšie hospodárstvo, pretože tieto členské štáty čelia 
najnaliehavejším potrebám transformácie.  Rýchlosť prechodu, pokiaľ ide o čierne a hnedé 
uhlie, sa dá ľahko a transparentne vypočítať pomocou: a) oficiálnych údajov Eurostatu o 
HDP v rokoch 2016 – 2018, b) minulých emisií všetkých zariadení na ťažbu čierneho a 
hnedého uhlia v rokoch 2016 – 2018 za každý členský štát zo systému EU ETS a c) budúcich 
emisií z elektrární na čierne a hnedé uhlie v roku 2030 na základe oficiálnych záväzkov, ktoré 
každý členský štát prijal v príslušných národných energetických a klimatických plánoch 
predložených Európskej komisii.
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11.9.2020 A9-0135/77

Pozmeňujúci návrh 77
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fond na spravodlivú transformáciu
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod vii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viia) miera nezamestnanosti v roku 
2018 v regiónoch, v ktorých sa ťaží alebo 
spaľuje uhlie alebo lignit (váha 10 %);

Or. en

Odôvodnenie

Fond na spravodlivú transformáciu by mal uprednostňovať 96 regiónov s čiernym a hnedým 
uhlím v EÚ-27, pretože tie budú najviac ovplyvnené prechodom EÚ na klimatickú neutralitu. 
Vplyv tohto prechodu bude ešte väčší v tých z uvedených 96 regiónov, v ktorých už teraz je 
vysoká miera nezamestnanosti. S cieľom zohľadniť túto skutočnosť navrhujeme pridať nové 
kritérium založené na miere nezamestnanosti 96 regiónov čierneho a hnedého uhlia s váhou 
10 %, čo je podiel, ktorý sa odpočíta od váhového faktora prvého kritéria emisií skleníkových 
plynov priemyselných zariadení v regiónoch na úrovni NUTS 2, kde uhlíková náročnosť 
presahuje dvojnásobok priemeru EÚ-27.


