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11.9.2020 A9-0135/67

Predlog spremembe 67
Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0135/2020
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)
Ustanovitev Sklada za pravični prehod
(2020/0006(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje, 
prekvalificiranje, usposabljanje in 
svetovanje ter druge podporne storitve za 
zadevne delavce in iskalce zaposlitve, 
zlasti ženske, da bi se jim pomagalo pri 
prilagajanju novim zaposlitvenim 
možnostim in pridobivanju novih 
kvalifikacij, ustreznih za zeleno 
gospodarstvo, ter da bi se iskalcem 
zaposlitve zagotavljala pomoč pri iskanju 
zaposlitve in aktivno vključevanje na trg 
dela. Podpora v okviru SPP bi se morala 
zagotavljati predvsem za spodbujanje 
socialne kohezije. SPP bi moral poleg tega 
zajemati tudi ukrepe za blažitev socialnih 
stranskih učinkov prehoda, kot so vse 
večji stanovanjski stroški in stroški 
energije za skupine z nizkimi dohodki.
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11.9.2020 A9-0135/68

Predlog spremembe 68
Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0135/2020
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)
Ustanovitev Sklada za pravični prehod
(2020/0006(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, 
bi bilo treba produktivne naložbe podpreti 
le, če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o 
državni pomoči, kakor so določena v 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo in preusmeritev območij, ki 
jih zadevajo učinki prehoda, bi moral SPP 
zagotavljati podporo za trajnostne in 
produktivne naložbe v MSP, mikropodjetja 
in podjetnike, socialna podjetja in 
zadruge, da bi jim pomagali pri 
preusmeritvi poslovnih dejavnosti in 
ustvarjanju novih priložnosti. Produktivne 
naložbe bi bilo treba razumeti kot naložbe 
v osnovna sredstva ali nematerialna 
sredstva podjetij z namenom proizvodnje 
blaga in storitev, s čimer se prispeva k 
bruto investicijam, povečanju obsega in 
trajnostnemu zaposlovanju. Trajnostne 
naložbe bi bilo treba razumeti kot naložbo 
v smislu člena 2(17) Uredbe (EU) 
2019/2088 Evropskega parlamenta in 
Sveta13a. Produktivne naložbe bi bilo treba 
podpreti le, če so potrebne za ublažitev 
izgube delovnih mest, ki je posledica 
prehoda, so namenjene ustvarjanju ali 
varstvu večjega števila delovnih mest in ne 
vodijo k premestitvi ali ne izvirajo iz nje. 
Treba bi bilo uvesti mehanizem za 
preverjanje trajnosti teh naložb, da se 
določi, ali škodljivo vplivajo na okolje, 
podnebje ali družbo. Naložbe v obstoječe 
industrijske obrate, vključno s tistimi, ki jih 
zajema sistem Unije za trgovanje z 
emisijami, bi morale biti dovoljene, če 
prispevajo k prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050 in so 
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členih 107 in 108 PDEU, zlasti podpora 
za produktivne naložbe podjetij, ki niso 
MSP, pa bi morala biti omejena na 
podjetja, ki se nahajajo na območjih, ki so 
opredeljena kot območja, ki prejemajo 
pomoč, za namene točk (a) in (c) člena 
107(3) PDEU.

precej pod zadevnimi referenčnimi 
vrednostmi, določenimi za brezplačno 
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta14, in če 
zaščitijo znatno število delovnih mest. 
Vsako tako naložbo bi bilo treba ustrezno 
utemeljiti v zadevnem območnem načrtu za 
pravični prehod, poleg tega pa bi morala 
biti trajnostna in v skladu z načeloma 
„onesnaževalec plača“ in „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“. Cilj SPP bi 
moral biti podpirati le naložbe, povezane s 
podnebnim prehodom, ki so srednje- in 
dolgoročno izvedljive in zadevnemu 
ozemlju zagotavljajo dodano vrednost. 
Komisija in države članice bi morale 
stalno spremljati izvedljivost naložb, ki jih 
izvaja SPP.

_________________ _________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).
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