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11.9.2020 A9-0135/75

Predlog spremembe 75
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0135/2020
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)
Sklad za pravični prehod
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 –točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 2, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/20061, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni NUTS 
2 v dani državi članici, se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 2 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje 49 %),

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 2, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/20061, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni NUTS 
2 v dani državi članici, se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 2 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje 29 %),

__________________________ __________________________
1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o 
Evropskem registru izpustov in prenosov 
onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 
91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 
4.2.2006, str. 1).

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o 
Evropskem registru izpustov in prenosov 
onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 
91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 
4.2.2006, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Predlagamo, da se dejavnik uteževanja tega merila zmanjša za 20 %, da bi se dodali dve novi 
merili z dejavnikoma uteževanja 10 % za stopnjo brezposelnosti v regijah premoga in lignita 
vsake države članice ter 10 % za hitrost prehoda.



AM\1213063SL.docx PE655.425v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

11.9.2020 A9-0135/76

Predlog spremembe 76
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0135/2020
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)
Sklad za pravični prehod
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka vi a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(via) hitrost, ki so se ji zavezale države 
članice glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov iz premoga ali lignita, 
kot je razvidno iz nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtov do leta 2030, 
deljena s povprečjem njihovega BDP v 
letih 2016–2018 (uteževanje 10 %);

Or. en

Obrazložitev

Prednost bi bilo treba dati državam članicam, ki so sprejele ambiciozne zaveze za postopno 
opuščanje premoga in lignita, zlasti tistim s šibkejšimi gospodarstvi, saj so potrebe po 
prehodu teh držav članic najbolj nujne. Hitrost prehoda, kar zadeva premog in lignit, je 
mogoče enostavno in pregledno izračunati z uporabo: a) uradnih podatkov Eurostata o BDP 
v obdobju 2016–2018, b) preteklih emisij v obdobju 2016–2018 vseh elektrarn na premog in 
lignit za vsako državo članico iz sistema EU za trgovanje z emisijami ter c) prihodnjih emisij 
v letu 2030 iz elektrarn na premog in lignit na podlagi uradnih zavez, ki jih je vsaka država 
članica sprejela v ustreznih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih, predloženih 
Evropski komisiji.
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11.9.2020 A9-0135/77

Predlog spremembe 77
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0135/2020
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)
Sklad za pravični prehod
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka vii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(viia) stopnja brezposelnosti v letu 2018 
v regijah, kjer se rudari ali kuri premog 
oziroma lignit (uteževanje 10 %);

Or. en

Obrazložitev

Sklad za pravični prehod bi moral dati prednost 96 regijam premoga in lignita v EU-27, saj 
bo nanje najbolj vplival prehod EU na podnebno nevtralnost. Med temi 96 regijami bo učinek 
tega prehoda še večji v tistih, v katerih je stopnja brezposelnosti že visoka. V ta namen 
predlagamo, da se doda novo merilo, ki temelji na stopnjah brezposelnosti v 96 regijah 
premoga in lignita z 10-odstotnim uteževanjem. To uteževanje se odšteje od dejavnika 
uteževanja prvega merila za emisije toplogrednih plinov industrijskih obratov v regijah na 
ravni NUTS 2, kjer je ogljična intenzivnost dvakratnik povprečja EU-27.


