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11.9.2020 A9-0135/67

Pozmeňujúci návrh 67
Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam, ako aj poskytnúť 
uchádzačom o zamestnanie pomoc pri 
hľadaní zamestnania a aktívne ich 
začleňovať do trhu práce.

(11) V záujme ochrany občanov, ktorí 
sú najviac zraniteľní voči klimatickej 
transformácii, by sa mal FST vzťahovať aj 
na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, 
odbornú prípravu, poradenstvo a ďalšie 
podporné služby pre dotknutých 
pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, 
najmä ženy, s cieľom pomôcť im 
prispôsobiť sa novým pracovným 
príležitostiam a získať nové kvalifikácie 
vhodné pre ekologické hospodárstvo, ako 
aj poskytnúť uchádzačom o zamestnanie 
pomoc pri hľadaní zamestnania a aktívne 
ich začleňovať do trhu práce. Podpora 
sociálnej súdržnosti by mala byť hlavnou 
zásadou pri poskytovaní podpory v rámci 
FST. Tento fond by mal okrem toho kryť 
opatrenia na zmiernenie sociálnych 
dôsledkov transformácie, ako napríklad 
zvýšenie nákladov na bývanie a energie 
pre skupiny s nízkymi príjmami.
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11.9.2020 A9-0135/68

Pozmeňujúci návrh 68
Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
(2020/0006(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu území postihnutých 
transformáciou, by sa z FST mala 
poskytovať podpora na produktívne 
investície v MSP. Produktívne investície 
by sa mali chápať ako investície do fixného 
kapitálu alebo nehmotného majetku 
podnikov s cieľom vyrobiť tovar a služby, 
čím sa prispeje k tvorbe hrubého kapitálu a 
k zamestnanosti. V prípade iných 
podnikov ako MSP by sa produktívne 
investície mali podporovať len vtedy, ak sú 
potrebné na zmiernenie zániku pracovných 
miest vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Akékoľvek takéto investície by mali 
byť náležite odôvodnené v príslušnom 
pláne spravodlivej transformácie územia. V 
záujme ochrany integrity vnútorného trhu 

(12) S cieľom posilniť hospodársku 
diverzifikáciu a rekonverziu území 
postihnutých transformáciou by sa z FST 
mala poskytovať podpora na udržateľné a 
produktívne investície do MSP, 
mikropodnikov a podnikateľov, 
sociálnych podnikov a družstiev s cieľom 
pomôcť im preorientovať ich obchodné 
činnosti a vytvárať nové príležitosti. 
Produktívne investície by sa mali chápať 
ako investície do fixného kapitálu alebo 
nehmotného majetku podnikov s cieľom 
vyrobiť tovar a služby, čím sa prispeje k 
tvorbe hrubého kapitálu, rozšíreniu a k 
udržateľnej zamestnanosti. Udržateľné 
investície by sa mali chápať ako investície 
v zmysle článku 2 bodu 17 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/208813a. Produktívne investície by sa 
mali podporovať len vtedy, ak sú potrebné 
na zmiernenie zániku pracovných miest 
vyplývajúceho z transformácie, a to 
vytvorením alebo ochranou značného 
počtu pracovných miest, pričom nesmú 
viesť k premiestneniu alebo byť jeho 
výsledkom. Mal by sa zaviesť 
mechanizmus na kontrolu udržateľnosti s 
cieľom určiť, či majú škodlivé vplyvy na 
životné prostredie, klímu alebo sociálnu 
oblasť. Investície do existujúcich 
priemyselných zariadení vrátane zariadení, 
na ktoré sa vzťahuje systém Únie na 
obchodovanie s emisiami, by mali byť 
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a politiky súdržnosti by podpora pre 
podniky mala byť v súlade s pravidlami 
Únie v oblasti štátnej pomoci stanovenými 
v článkoch 107 a 108 ZFEÚ. Najmä by sa 
mala obmedziť podpora produktívnych 
investícií pre iné podniky než MSP na 
podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach 
určených ako podporované oblasti v 
súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) a c) 
ZFEÚ.

povolené, ak prispievajú k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 
2050 a cielia výrazne pod úroveň 
príslušných referenčných hodnôt 
stanovených na bezodplatné prideľovanie 
emisných kvót podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES14 a ak vedú 
k ochrane značného počtu pracovných 
miest. Všetky takéto investície by mali byť 
náležite odôvodnené v príslušnom pláne 
spravodlivej transformácie územia, mali by 
byť udržateľné a v súlade so zásadou 
„znečisťovateľ platí“ a zásadou 
prvoradosti energetickej efektívnosti. 
Cieľom FST by mala byť iba podpora 
investícií súvisiacich s klimatickou 
transformáciou, ktoré sú životaschopné v 
strednodobom až dlhodobom horizonte a 
poskytujú pridanú hodnotu dotknutému 
územiu. Komisia a členské štáty by mali 
priebežne monitorovať životaschopnosť 
investícií získaných z FST.

_________________ _________________
14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).
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