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11.9.2020 A9-0135/67

Pozměňovací návrh 67
Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fond pro spravedlivou transformaci
(2020/0006(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
dotčených pracovníků s cílem pomoci jim 
připravit se na nové pracovní příležitosti, 
jakož i poskytovat uchazečům o 
zaměstnání pomoc při hledání zaměstnání a 
jejich aktivním začleňování do trhu práce.

(11) V zájmu ochrany občanů, kteří jsou 
při transformaci na klimatickou neutralitu 
nejzranitelnější, by měl FST podporovat 
také zvyšování kvalifikace, rekvalifikaci, 
odbornou přípravu a další podpůrné 
služby pro dotčené pracovníky a uchazeče 
o zaměstnání, zejména ženy, s cílem 
pomoci jim připravit se na nové pracovní 
příležitosti a získat novou kvalifikaci 
vhodnou pro zelenou ekonomiku, jakož i 
poskytovat uchazečům o zaměstnání 
pomoc při hledání zaměstnání a jejich 
aktivním začleňování do trhu práce. Hlavní 
zásadou, kterou by se mělo poskytování 
podpory z FST řídit, by měla být podpora 
sociální soudržnosti. FST by se měl dále 
vztahovat na opatření ke zmírnění 
sociálních vedlejších účinků 
transformace, jako je zvýšení nákladů na 
bydlení a energie pro skupiny obyvatel s 
nízkými příjmy.
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11.9.2020 A9-0135/68

Pozměňovací návrh 68
Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fond pro spravedlivou transformaci
(2020/0006(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
produktivní investice do malých a 
středních podniků. Produktivní investice by 
měly být chápany jako investice do fixního 
kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků 
za účelem výroby zboží nebo poskytování 
služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého 
kapitálu a zaměstnanosti. V případě 
podniků jiných než malé a střední podniky 
by produktivní investice měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Investice do stávajících 
průmyslových zařízení, včetně těch, které 
spadají pod unijní systém obchodování s 
emisemi, by měly být přípustné, pokud 
přispějí k transformaci na klimaticky 
neutrální ekonomiku do roku 2050 a jsou 
výrazně nižší než příslušné referenční 
hodnoty zavedené pro přidělování 
bezplatných povolenek podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 

(12) S cílem posílit hospodářskou 
diverzifikaci a přeměnu území zasažených 
transformací by FST měl podporovat 
udržitelné a produktivní investice do 
malých a středních podniků, mikropodniků 
a podnikatelů, sociálních podniků a 
družstev, aby se jim poskytla pomoc při 
změně jejich podnikatelských  aktivit a 
vytváření nových příležitostí. Produktivní 
investice by měly být chápany jako 
investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb, 
čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu, 
rozvoji podniků a udržitelné 
zaměstnanosti. Udržitelné investice by 
měly být chápány jako investice ve smyslu 
čl. 2 bodu 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/208813a. 
Produktivní investice by měly být 
podporovány pouze tehdy, pokud jsou 
nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních 
míst v důsledku transformace, a to 
vytvořením nebo ochranou významného 
počtu pracovních míst, a pokud nevedou k 
přemístění nebo nevyplývají z přemístění 
podniku. Měl by být zaveden 
mechanismus pro ověřování udržitelnosti, 
aby bylo možné určit, zda mají tyto 
investice nějaké škodlivé environmentální, 
klimatické nebo sociální dopady. Investice 
do stávajících průmyslových zařízení, 
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územním plánu spravedlivé transformace. 
V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu a 
politiky soudržnosti by podpora 
poskytovaná podnikům měla být v souladu 
s pravidly Unie v oblasti státní podpory 
podle článků 107 a 108 SFEU a zejména 
podpora produktivních investic 
uskutečňovaných jinými než malými a 
středními podniky by měla být omezena na 
podniky nacházející se v oblastech, které 
byly pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU označeny jako podporované oblasti.

včetně těch, které spadají pod unijní systém 
obchodování s emisemi, by měly být 
přípustné, pokud přispějí k transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku do roku 
2050 a jsou výrazně nižší než příslušné 
referenční hodnoty zavedené pro 
přidělování bezplatných povolenek podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES14 a pokud vedou k ochraně 
významného počtu pracovních míst. 
Veškeré takové investice by měly být 
náležitě odůvodněny v příslušném 
územním plánu spravedlivé transformace, 
měly by být udržitelné a  měly  být v 
souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 
a zásadou „energetická účinnost v první 
řadě“. FST by se měl zaměřit na podporu 
pouze těch investic souvisejících s 
transformací na klimatickou neutralitu, 
které jsou ve středně až dlouhodobém 
výhledu ekonomicky životaschopné a 
přinášejí dotčenému území přidanou 
hodnotu. Komise a členské státy by měly 
životaschopnost investic realizovaných z 
FST průběžně sledovat.

_________________ _________________
14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
25.10.2003, s. 32).
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