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Изменение 67
Мартина Михелс
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията, преквалификацията, 
обучението и консултирането, както 
и други услуги за подкрепа на 
засегнатите работници и на лицата, 
търсещи работа, с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост и да придобият 
нови квалификации, подходящи за 
екологосъобразната икономика, както 
и предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда. 
Насърчаването на социалното 
сближаване следва да бъде водещ 
принцип при предоставянето на 
подкрепа по линия на ФСП. ФСП 
следва освен това да обхване мерки за 
смекчаване на социалните странични 
ефекти от прехода, например 
увеличаване на разходите за жилища 
и енергия за групи с ниски доходи.
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Изменение 68
Мартина Михелс
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП. 
Понятието „производствени 
инвестиции“ следва да се разбира като 
инвестиции в основен капитал или 
нематериални активи на предприятията 
с оглед на производството на стоки и 
услуги, като по този начин се допринася 
за бруто капиталообразуването и 
заетостта. По отношение на 
предприятията, различни от МСП, 
производствените инвестиции следва да 
се подпомагат само ако са необходими 
за намаляване на загубата на работни 
места, настъпила вследствие на прехода, 
посредством създаване или защита на 
значителен брой работни места и не 
водят до преместване на дейността, 
нито са резултат от такова преместване. 
Инвестициите в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
търговия с емисии, следва да се 
допускат, ако те допринасят за прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
стойности доста под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО на 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация и 
преструктурирането на засегнатите от 
прехода територии, ФСП следва да 
предоставя подкрепа за устойчиви и 
производствени инвестиции в МСП, 
микропредприятията и 
предприемачите, социалните 
предприятия и кооперативите с цел 
да им се помогне за преориентират 
техните стопански дейности и да се 
създадат нови възможности. 
Понятието „производствени 
инвестиции“ следва да се разбира като 
инвестиции в основен капитал или 
нематериални активи на предприятията 
с оглед на производството на стоки и 
услуги, като по този начин се допринася 
за бруто капиталообразуването, 
разширяването на дейността и 
устойчивата заетост. Устойчивите 
инвестиции следва да се разглеждат 
като инвестиции по смисъла на 
член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 
2019/2088 на Европейския парламент 
и на Съвета13a. Производствените 
инвестиции следва да се подпомагат 
само ако са необходими за намаляване 
на загубата на работни места, настъпила 
вследствие на прехода, посредством 
създаване или защита на значителен 
брой работни места и не водят до 
преместване на дейността, нито са 
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Европейския парламент и на Съвета14, и 
до защитата на значителен брой работни 
места. Всяка една такава инвестиция 
следва да бъде надлежно обоснована в 
съответния териториален план за 
справедлив преход. С цел защита на 
целостта на вътрешния пазар и 
политиката на сближаване 
подкрепата за предприятията следва 
да е в съответствие с правилата на 
Съюза за държавната помощ, 
установени в членове 107 и 108 от 
ДФЕС, и по-специално подкрепата за 
производствени инвестиции от 
предприятия, различни от МСП, 
следва да бъде ограничена до 
предприятия, разположени в региони, 
определени като подпомагани региони 
за целите на член 107, параграф 3, 
букви а) и в) от ДФЕС.

резултат от такова преместване. Следва 
да се създаде механизъм за проверка за 
устойчивостта, за да се определи 
дали те няма да окажат вредно 
въздействие върху околната среда, 
климата или обществото. 
Инвестициите в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
търговия с емисии, следва да се 
допускат, ако те допринасят за прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
стойности доста под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета14, и 
до защитата на значителен брой работни 
места. Всяка една такава инвестиция 
следва да бъде надлежно обоснована в 
съответния териториален план за 
справедлив преход, да бъде устойчива 
и да е в съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“ и принципа 
„енергийната ефективност на първо 
място“. ФСП следва да се стреми да 
подкрепя единствено инвестиции, 
свързани с прехода към климатична 
неутралност, които са икономически 
жизнеспособни в средносрочен и 
дългосрочен план и осигуряват 
добавена стойност на съответната 
територия. Комисията и държавите 
членки следва да наблюдават 
жизнеспособността на 
инвестициите, получени от ФСП, на 
текуща основа.

_________________ _________________
14  Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета 
от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за 
изменение на Директива 96/61/ЕО на 
Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 

14  Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 
25.10.2003 г., стр. 32).
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стр. 32).
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