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Pakeitimas 67
Martina Michels
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų 
užimtumo galimybių, taip pat pagalbą 
darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo 
ir aktyviai integruojantis į darbo rinką;

(11) siekiant apsaugoti piliečius, kurie 
yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato 
kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat 
turėtų apimti paveiktų darbuotojų ir darbo 
ieškančių asmenų, ypač moterų, mokymą 
ir konsultavimą ir kitas pagalbos 
paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, 
perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems 
prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių 
ir įgyti naujų kvalifikacijų, tinkamų 
žaliajai ekonomikai, taip pat turėtų apimti 
pagalbą darbo ieškantiems asmenims 
ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į 
darbo rinką. Socialinės sanglaudos 
skatinimas turėtų būti pagrindinis 
principas teikiant TPF paramą; Taigi, į 
TPF turėtų būti įtrauktos neigiamo 
pertvarkos socialinio poveikio, pvz., mažas 
pajamas gaunančių asmenų grupėms 
didėjančių būsto ir energijos kainų, 
švelninimo priemonės;
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Pakeitimas 68
Martina Michels
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
(2020/0006(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, 
TPF turėtų remti gamybines investicijas į 
MVĮ. Gamybinės investicijos – tai 
investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą 
arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti 
prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant 
prie bendrojo kapitalo formavimo ir 
užimtumo. Gamybinės investicijos į kitas 
nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo 
atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti 
dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių 
sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų 
ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra 
perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus 
pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, 
kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti 
leidžiamos, jei jomis prisidedama prie 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos iki 2050 m., atitinkamų 
santykinių taršos rodiklių, nustatytus 
nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane. Siekiant 
apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir 
sanglaudos politiką, parama įmonėms 
turėtų atitikti SESV 107 ir 108 

(12) siekiant padidinti pertvarkos 
paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą 
ir pertvarkymą, TPF turėtų remti tvarias ir 
gamybines investicijas MVĮ, labai mažoms 
įmonėms ir verslininkams, socialinėms 
įmonėms ir kooperatyvams, kad padėtų 
jiems perorientuoti savo verslo veiklą ir 
sukurti naujų galimybių. Gamybinės 
investicijos – tai investicijos į įmonių 
pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą, 
siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, 
taip prisidedant prie bendrojo kapitalo 
formavimo, veiklos masto didinimo ir 
tvaraus užimtumo. Tvarios investicijos – 
tai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2019/2088 2 straipsnio 
17 punkte apibrėžtos investicijos13a. 
Gamybinės investicijos gali būti remiamos 
tik tuo atveju, jei jos būtinos siekiant 
sumažinti dėl pertvarkos prarastų darbo 
vietų skaičių sukuriant arba apsaugant daug 
darbo vietų ir jei jos nelemia perkėlimo 
arba nėra perkėlimo pasekmė. Siekiant 
nustatyti, ar jos daro kokį nors žalingą 
poveikį aplinkai, klimatui ar socialinį 
poveikį, turėtų būti taikomas tvarumo 
tikrinimo mechanizmas. Investicijos į 
esamus pramonės įrenginius, įskaitant 
įrenginius, kuriems taikoma Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema, turėtų būti leidžiamos, jei jomis 
prisidedama prie perėjimo prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m., 
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straipsniuose nustatytas Sąjungos 
valstybės pagalbos taisykles ir visų pirma 
parama kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms 
investicijoms turėtų būti teikiama tik 
įmonėms, esančioms vietovėse, kurios 
pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktus nurodomos kaip remiamos 
vietovės;

atitinkamų santykinių taršos rodiklių, 
nustatytus nemokamiems apyvartiniams 
taršos leidimams suteikti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB14, sumažinimo ir jei jomis 
apsaugoma daug darbo vietų. Visos tokios 
investicijos turėtų būti atitinkamai 
pagrįstos atitinkamame teritoriniame 
teisingos pertvarkos plane, turėtų būti 
tvarios ir turėtų derėti su principais 
„teršėjas moka“ ir „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“. TPF 
lėšomis turėtų būti siekiama remti tik 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu 
perspektyvias ir pridėtinę vertę 
atitinkamai teritorijai teikiančias 
investicijas, skirtas su klimato kaita 
susijusiai pertvarkai. Komisija ir valstybės 
narės turėtų nuolat stebėti iš TPF gautų 
investicijų gyvybingumą;

_________________ _________________
14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

14 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).
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