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Predlog spremembe  1 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Člen 174 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) določa, da si mora 

Unija za krepitev ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije prizadevati zmanjšati 

neskladja med stopnjami razvitosti 

različnih regij in zaostalost regij z najbolj 

omejenimi možnostmi ali otokov, pri 

čemer je treba posebno pozornost nameniti 

podeželju, območjem, ki jih je prizadela 

industrijska tranzicija, in regijam, ki so 

hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 

naravnih ali demografskih razmer. Unija 

mora v skladu s členom 175 PDEU 

podpirati uresničevanje teh ciljev z 

delovanjem v okviru Usmerjevalnega 

oddelka Evropskega kmetijskega 

usmerjevalnega in jamstvenega sklada, 

Evropskega socialnega sklada, Evropskega 

sklada za regionalni razvoj, Evropske 

investicijske banke in drugih instrumentov. 

Člen 322 PDEU je osnova za sprejetje 

finančnih pravil, v katerih se določi 

postopek v zvezi s pripravo in 

izvrševanjem proračuna ter predložitvijo in 

revizijo računov ter za nadzor odgovornosti 

finančnih akterjev. 

(1) Člen 174 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) določa, da si mora 

Unija za krepitev ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije prizadevati zmanjšati 

neskladja med stopnjami razvitosti 

različnih regij in zaostalost regij z najbolj 

omejenimi možnostmi ali otokov, pri 

čemer je treba posebno pozornost nameniti 

podeželju, območjem, ki jih je prizadela 

industrijska tranzicija, in regijam, ki so 

hudo in stalno prizadete zaradi naravno 

prikrajšanih območij ali neugodnih 

demografskih razmer. Unija mora v skladu 

s členom 175 PDEU podpirati 

uresničevanje teh ciljev z delovanjem v 

okviru Usmerjevalnega oddelka 

Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 

jamstvenega sklada, Evropskega 

socialnega sklada, Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, Evropske investicijske 

banke in drugih instrumentov. Člen 322 

PDEU je osnova za sprejetje finančnih 

pravil, v katerih se določi postopek v zvezi 

s pripravo in izvrševanjem proračuna ter 

predložitvijo in revizijo računov ter za 

nadzor odgovornosti finančnih akterjev. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  2 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Najbolj oddaljene regije in severna 

redko poseljena območja bi morali biti 

upravičeni do posebnih ukrepov in 

dodatnega financiranja v skladu s 

členom 349 PDEU in členom 2 Protokola 

št. 6 k Aktu o pristopu iz leta 1994. 

(4) Najbolj oddaljene, zelo naravno 

prikrajšane regije zaradi njihovega 

geografskega položaja ter pogosto 

izpostavljene naravnim nesrečam ter 
severna redko poseljena območja bi morali 

biti upravičeni do posebnih ukrepov in 

dodatnega financiranja v skladu s 

členom 349 PDEU in členom 2 Protokola 

št. 6 k Aktu o pristopu iz leta 1994. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  3 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Horizontalna načela, kot so 

določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU) in v členu 10 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, vključno z 

načeli subsidiarnosti in sorazmernosti iz 

člena 5 PEU, bi morali upoštevati pri 

izvajanju skladov, ob upoštevanju Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Države članice bi morale spoštovati tudi 

obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije ZN o 

pravicah invalidov, in zagotoviti 

dostopnost v skladu s členom 9 te 

konvencije in v skladu s pravom Unije, ki 

usklajuje zahteve glede dostopnosti 

proizvodov in storitev. Države članice in 

Komisija bi si morale prizadevati za 

odpravo neenakosti in spodbujanje 

enakosti moških in žensk ter vključevanje 

vidika spola in se bojevati tudi proti 

diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 

narodnosti, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 

ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki 

(5) Horizontalna načela, kot so 

določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU) in v členu 10 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, vključno z 

načeli subsidiarnosti in sorazmernosti iz 

člena 5 PEU, bi morali upoštevati pri 

izvajanju skladov, ob upoštevanju Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Države članice naj spoštujejo tudi 

obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije ZN o 

pravicah invalidov, in zagotoviti 

dostopnost v skladu s členom 9 te 

konvencije in v skladu s pravom Unije, ki 

usklajuje zahteve glede dostopnosti 

proizvodov in storitev. Države članice in 

Komisija bi si morale prizadevati za 

odpravo neenakosti in spodbujanje 

enakosti moških in žensk ter vključevanje 

vidika spola in se bojevati tudi proti 

diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 

narodnosti, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 

ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki 
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segregacije. Cilji skladov bi se morali 

dosegati v okviru trajnostnega razvoja in 

spodbujanja cilja Unije o ohranjanju, 

varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, 

kot je določeno v členih 11 in 191(1) 

PDEU ter ob upoštevanju načela 

„onesnaževalec plača“. Da bi se zaščitila 

celovitost notranjega trga, bodo operacije v 

korist podjetij skladne s pravili Unije o 

državni pomoči, kakor so določena v členih 

107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije. 

segregacije, pa naj ta temelji na dejanskih 

ali namišljenih razlikah. Cilji skladov bi 

se morali dosegati v okviru trajnostnega 

razvoja in spodbujanja cilja Unije o 

ohranjanju, varovanju in izboljšanju 

kakovosti okolja, kot je določeno v členih 

11 in 191(1) PDEU ter ob upoštevanju 

načela „onesnaževalec plača“. Da bi se 

zaščitila celovitost notranjega trga, bodo 

operacije v korist podjetij skladne s pravili 

Unije o državni pomoči, kakor so določena 

v členih 107 in 108 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  4 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Horizontalna načela, kot so 

določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU) in v členu 10 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, vključno z 

načeli subsidiarnosti in sorazmernosti iz 

člena 5 PEU, bi morali upoštevati pri 

izvajanju skladov, ob upoštevanju Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Države članice bi morale spoštovati tudi 

obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije ZN o 

pravicah invalidov, in zagotoviti 

dostopnost v skladu s členom 9 te 

konvencije in v skladu s pravom Unije, ki 

usklajuje zahteve glede dostopnosti 

proizvodov in storitev. Države članice in 

Komisija bi si morale prizadevati za 

odpravo neenakosti in spodbujanje 

enakosti moških in žensk ter vključevanje 

vidika spola in se bojevati tudi proti 

diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 

narodnosti, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 

(5) Horizontalna načela, kot so 

določena v členih 2 in 3 Pogodbe o 

Evropski uniji (PEU) in v členih od 7 do 

11 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

vključno z načeli subsidiarnosti in 

sorazmernosti iz člena 5 PEU, bi morali 

upoštevati pri izvajanju skladov, ob 

upoštevanju Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah. Države članice bi 

morale spoštovati tudi obveznosti, ki 

izhajajo iz Konvencije OZN o pravicah 

invalidov, in zagotoviti dostopnost v 

skladu s členom 9 te konvencije in v skladu 

s pravom Unije, ki usklajuje zahteve glede 

dostopnosti proizvodov in storitev. Države 

članice in Komisija bi si morale prizadevati 

za odpravo neenakosti in spodbujanje 

enakosti moških in žensk ter vključevanje 

vidika spola in se bojevati tudi proti 

diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 

narodnosti, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 
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ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki 

segregacije. Cilji skladov bi se morali 

dosegati v okviru trajnostnega razvoja in 

spodbujanja cilja Unije o ohranjanju, 

varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, 

kot je določeno v členih 11 in 191(1) 

PDEU ter ob upoštevanju načela 

„onesnaževalec plača“. Da bi se zaščitila 

celovitost notranjega trga, bodo operacije v 

korist podjetij skladne s pravili Unije o 

državni pomoči, kakor so določena v členih 

107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije. 

ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki 

segregacije. Cilji skladov bi se morali 

dosegati v okviru trajnostnega razvoja in 

spodbujanja cilja Unije o ohranjanju, 

varovanju in izboljšanju kakovosti okolja 

ter boja proti podnebnim spremembam, 

kot je določeno v členih 11 in 191(1) 

PDEU ter ob upoštevanju načela 

„onesnaževalec plača“. Da bi se zaščitila 

celovitost notranjega trga, bodo operacije v 

korist podjetij skladne s pravili Unije o 

državni pomoči, kakor so določena v členih 

107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Kadar je za Komisijo določen 

časovni rok glede sprejetja ukrepov za 

države članice, bi morala Komisija 

upoštevati vse potrebne informacije in 

dokumente pravočasno in učinkovito. Če 

so predložitve držav članic nepopolne ali 

neskladne z zahtevami te uredbe in uredb 

za posamezne sklade, zaradi česar 

Komisija ne more sprejeti ukrepa na 

podlagi popolne obveščenosti, bi bilo treba 

zadevni rok začasno ustaviti, dokler države 

članice ne izpolnijo regulativnih zahtev. 

(7) Kadar je za Komisijo določen 

časovni rok glede sprejetja ukrepov za 

države članice, bi morala Komisija 

upoštevati vse potrebne informacije in 

dokumente pravočasno in učinkovito. Če 

so predložitve držav članic nepopolne ali 

neskladne z zahtevami te uredbe in uredb 

za posamezne sklade, zaradi česar 

Komisija ne more sprejeti ukrepa na 

podlagi popolne obveščenosti, bi bilo treba 

zadevni rok začasno ustaviti, dokler države 

članice niso sposobne izpolniti 

regulativnih zahtev. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  6 

Mireille D'Ornano 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Da bi prispevali k prednostnim 

nalogam Unije, bi morali skladi svojo 

podporo osredotočiti na omejeno število 

ciljev politike v skladu s svojimi poslanstvi 

v okviru posameznih skladov, določenimi 

na podlagi ciljev iz Pogodbe. Cilji politike 

za AMIF, SNV in IUMV bi morali biti 

določeni v ustreznih uredbah za posamezne 

sklade. 

(8) Da bi prispevali k prednostnim 

nalogam Unije in omogočili pravično in 

učinkovito delovanje, bi morali skladi 

svojo podporo osredotočiti na omejeno 

število ciljev politike v skladu s svojimi 

poslanstvi v okviru posameznih skladov, 

določenimi na podlagi ciljev iz Pogodbe. 

Cilji politike za AMIF, SNV in IUMV bi 

morali biti določeni v ustreznih uredbah za 

posamezne sklade. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  7 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Da bi se upošteval pomen boja proti 

podnebnim spremembam v skladu z 

zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 

sporazuma in ciljev Združenih narodov za 

trajnostni razvoj, bodo skladi prispevali k 

vključevanju podnebnih ukrepov in 

uresničitvi splošnega cilja, v skladu s 

katerim se 25 % odhodkov iz proračuna 

EU nameni podnebnim ciljem. 

(9) Da bi se upošteval pomen boja proti 

podnebnim spremembam in bi se 

prispevalo k financiranju ukrepov, ki jih je 

treba sprejeti na evropski, nacionalni in 

lokalni ravni za izpolnitev zavez Unije 

glede izvajanja Pariškega sporazuma in 

ciljev Organizacije združenih narodov za 

trajnostni razvoj, bodo skladi prispevali k 

vključevanju podnebnih ukrepov in 

uresničitvi splošnega cilja, v skladu s 

katerim se vsaj 30 % odhodkov iz 

proračuna EU nameni podnebnim ciljem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Da bi se upošteval pomen boja proti 

podnebnim spremembam v skladu z 

zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 

sporazuma in ciljev Združenih narodov za 

trajnostni razvoj, bodo skladi prispevali k 

vključevanju podnebnih ukrepov in 

uresničitvi splošnega cilja, v skladu s 

katerim se 25 % odhodkov iz proračuna 

EU nameni podnebnim ciljem. 

(9) Da bi se upošteval pomen boja proti 

podnebnim spremembam v skladu s 

podnebnimi cilji Unije in njenimi 

zavezami glede izvajanja Pariškega 

sporazuma in ciljev Organizacije 

združenih narodov za trajnostni razvoj, 

bodo skladi prispevali k vključevanju 

podnebnih ukrepov in uresničitvi splošnega 

cilja, v skladu s katerim se 30 % odhodkov 

iz proračuna EU nameni podnebnim 

ciljem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) V skladu s priporočili Evropskega 

računskega sodišča bi morala mehanizem 

za vključevanje podnebnih ukrepov in 

mehanizem prilagajanja na podnebne 

spremembe razlikovati med blažitvijo in 

prilagajanjem ter bi se morala izvajati 

predhodno pri vseh procesih načrtovanja, 

ne pa samo naknadno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Na ravni Unije je evropski semester 

za usklajevanje ekonomskih politik okvir 

za opredelitev nacionalnih reformnih 

prednostnih nalog in spremljanje njihovega 

izvajanja. Države članice razvijajo svoje 

lastne nacionalne večletne naložbene 

strategije v podporo tem reformnim 

prednostnim nalogam. Te strategije bi bilo 

treba predstaviti skupaj z letnimi 

nacionalnimi programi reform kot način, 

da se določijo in uskladijo projekti 

prednostnih naložb, ki jih je treba podpreti 

z nacionalnim financiranjem in 

financiranjem Unije. Namen teh strategij je 

tudi usklajena uporaba financiranja Unije 

in čim boljši izkoristek dodane vrednosti 

finančne podpore, ki izhaja zlasti iz 

skladov, evropske stabilizacijske funkcije 

za naložbe in sklada InvestEU. 

(12) Na ravni Unije je evropski semester 

za usklajevanje ekonomskih politik okvir 

za opredelitev nacionalnih reformnih 

prednostnih nalog in spremljanje njihovega 

izvajanja. Države članice razvijajo svoje 

lastne nacionalne večletne naložbene 

strategije v podporo tem reformnim 

prednostnim nalogam. Te strategije bi bilo 

treba predstaviti skupaj z letnimi 

nacionalnimi programi reform kot način, 

da se določijo in uskladijo projekti 

prednostnih naložb, ki jih je treba podpreti 

z nacionalnim financiranjem in 

financiranjem Unije ter da se prepreči 

morebitno protislovje s prednostnimi 

nalogami Unije, vključno z njenimi 

zavezami glede izvajanja Pariškega 

sporazuma. Namen teh strategij je tudi 

usklajena uporaba financiranja Unije in 

čim boljši izkoristek dodane vrednosti 

finančne podpore, ki izhaja zlasti iz 

skladov, evropske stabilizacijske funkcije 

za naložbe in sklada InvestEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Na ravni Unije je evropski semester 

za usklajevanje ekonomskih politik okvir 

za opredelitev nacionalnih reformnih 

prednostnih nalog in spremljanje njihovega 

izvajanja. Države članice razvijajo svoje 

lastne nacionalne večletne naložbene 

strategije v podporo tem reformnim 

prednostnim nalogam. Te strategije bi bilo 

treba predstaviti skupaj z letnimi 

(12) Na ravni Unije je evropski semester 

za usklajevanje ekonomskih politik okvir 

za opredelitev nacionalnih reformnih 

prednostnih nalog in spremljanje njihovega 

izvajanja. Države članice razvijajo svoje 

lastne nacionalne večletne naložbene 

strategije v podporo tem reformnim 

prednostnim nalogam. Te strategije bi bilo 

treba predstaviti skupaj z letnimi 



 

PE627.600v02-00 10/41 AM\1162477SL.docx 

SL 

nacionalnimi programi reform kot način, 

da se določijo in uskladijo projekti 

prednostnih naložb, ki jih je treba podpreti 

z nacionalnim financiranjem in 

financiranjem Unije. Namen teh strategij je 

tudi usklajena uporaba financiranja Unije 

in čim boljši izkoristek dodane vrednosti 

finančne podpore, ki izhaja zlasti iz 

skladov, evropske stabilizacijske funkcije 

za naložbe in sklada InvestEU. 

nacionalnimi programi reform kot način, 

da se določijo in uskladijo projekti 

prednostnih naložb, ki jih je treba podpreti 

z nacionalnim financiranjem in 

financiranjem Unije. Namen teh strategij je 

tudi usklajena uporaba financiranja Unije, 

postopno ukinjanje okolju škodljivih 

subvencij in čim boljši izkoristek dodane 

vrednosti finančne podpore, ki izhaja zlasti 

iz skladov, evropske stabilizacijske 

funkcije za naložbe in sklada InvestEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Države članice bi morale upoštevati 

vsebino svojega osnutka nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta, ki ga je 

treba vzpostaviti na podlagi uredbe o 

upravljanju energetske unije14, in rezultate 

procesa, ki je privedel do priprave 

priporočil Unije v zvezi s temi načrti, pri 

svojih programih ter pri svojih finančnih 

potrebah zaradi dodelitev nizkoogljičnim 

naložbam. 

(14) Države članice bi morale prikazati, 

kako se vsebina njihovega celovitega 
nacionalnega energetskega in podnebnega 

načrta, ki ga je treba vzpostaviti na podlagi 

uredbe o upravljanju energetske unije14, in 

rezultat procesa, ki je privedel do priprave 

priporočil Unije v zvezi s temi načrti, 

upoštevata pri njihovih programih, zlasti v 

zvezi s finančnimi potrebami zaradi 

dodelitev nizkoogljičnim naložbam, ki so 

potrebne za uresničitev ciljev Pariškega 

sporazuma. V programskem obdobju 

2021–2027 bi morale države članice 

odboru za spremljanje in Komisiji redno 

predstavljati napredek pri izvajanju 

programov v zvezi z njihovim celovitim 

nacionalnim energetskim in podnebnim 

načrtom. Med vmesnim pregledom bi 

morale države članice med drugim 

upoštevati potrebo po spremembah 

programa, da bi se odpravile morebitne 

vrzeli pri izvajanju in povečanje prispevka 

skladov k izvajanju politik in ukrepov, 

določenih v njihovem celovitem 

nacionalnem energetskem in podnebnem 
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načrtu. 

__________________ __________________ 

14 [Uredba o upravljanju energetske unije, 

spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 

98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe 

(ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 

715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive 

Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, 

Direktive 2012/27/EU, Direktive 

2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 

2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 

525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 

2016/0375 (COD)]. 

14 [Uredba o upravljanju energetske unije, 

spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 

98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe 

(ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 

715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive 

Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, 

Direktive 2012/27/EU, Direktive 

2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 

2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 

525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 

2016/0375 (COD)]. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Sporazum o partnerstvu, ki ga 

pripravi vsaka država članica, bi moral biti 

strateški dokument, ki služi kot vodilo pri 

pogajanjih o oblikovanju programov med 

Komisijo in zadevno državo članico. Da bi 

se zmanjšalo upravno breme, ne bi smelo 

biti potrebe po spremembi sporazumov o 

partnerstvu v programskem obdobju. Da bi 

se olajšalo načrtovanje in preprečilo 

prekrivanje vsebin v programskih 

dokumentih, se lahko sporazumi o 

partnerstvu vključijo kot del programa. 

(15) Sporazum o partnerstvu, ki ga 

pripravi vsaka država članica, bi moral biti 

strateški dokument, ki služi kot vodilo pri 

pogajanjih o oblikovanju programov med 

Komisijo in zadevno državo članico. Da bi 

se zmanjšalo upravno breme, ki je že zelo 

veliko, ne bi smelo biti potrebe po 

spremembi sporazumov o partnerstvu v 

programskem obdobju. Da bi se olajšalo 

načrtovanje in preprečilo prekrivanje 

vsebin v programskih dokumentih, se 

lahko sporazumi o partnerstvu vključijo kot 

del programa. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  14 

Mireille D'Ornano 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Država članica bi morala izvesti 

vmesni pregled vsakega programa, ki 

prejema podporo ESRR, ESS+ in 

Kohezijskega sklada. Na podlagi tega 

pregleda bi morala biti pripravljena 

popolna prilagoditev programov, ki bi 

temeljila na uspešnosti programov, hkrati 

pa bi bila to priložnost, da se upoštevajo 

novi izzivi in ustrezna priporočila za 

posamezne države, izdana leta 2024. 

Vzporedno bi morala Komisija leta 2024 

skupaj s tehnično prilagoditvijo za leto 

2025 pregledati skupna dodeljena sredstva 

za vse države članice v okviru cilja 

kohezijske politike „naložbe za delovna 

mesta in rast“, in sicer za leta 2025, 2026 

in 2027, pri čemer bo uporabljena metoda 

dodelitve iz ustreznega temeljnega akta. Ta 

pregled skupaj z rezultati vmesnega 

pregleda bi moral privesti do sprememb 

programov s prilagoditvijo finančnih 

dodelitev za leta 2025, 2026 in 2027. 

(19) Država članica bi morala izvesti 

vmesni pregled vsakega programa, ki 

prejema podporo ESRR, ESS+ in 

Kohezijskega sklada, da bi izvajanim 

ukrepom zagotovila učinkovitost. Na 

podlagi tega pregleda bi morala biti 

pripravljena popolna prilagoditev 

programov, ki bi temeljila na uspešnosti 

programov, hkrati pa bi bila to priložnost, 

da se upoštevajo novi izzivi in ustrezna 

priporočila za posamezne države, izdana 

leta 2024. Vzporedno bi morala Komisija 

leta 2024 skupaj s tehnično prilagoditvijo 

za leto 2025 pregledati skupna dodeljena 

sredstva za vse države članice v okviru 

cilja kohezijske politike „naložbe za 

delovna mesta in rast“, in sicer za leta 

2025, 2026 in 2027, pri čemer bo 

uporabljena metoda dodelitve iz ustreznega 

temeljnega akta. Ta pregled skupaj z 

rezultati vmesnega pregleda bi moral 

privesti do sprememb programov s 

prilagoditvijo finančnih dodelitev za leta 

2025, 2026 in 2027. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  15 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Država članica bi morala izvesti 

vmesni pregled vsakega programa, ki 

prejema podporo ESRR, ESS+ in 

Kohezijskega sklada. Na podlagi tega 

pregleda bi morala biti pripravljena 

popolna prilagoditev programov, ki bi 

temeljila na uspešnosti programov, hkrati 

(19) Država članica bi morala izvesti 

vmesni pregled vsakega programa, ki 

prejema podporo ESRR, ESS+ in 

Kohezijskega sklada. Na podlagi tega 

pregleda bi morala biti pripravljena 

popolna prilagoditev programov, ki bi 

temeljila na uspešnosti programov, hkrati 
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pa bi bila to priložnost, da se upoštevajo 

novi izzivi in ustrezna priporočila za 

posamezne države, izdana leta 2024. 

Vzporedno bi morala Komisija leta 2024 

skupaj s tehnično prilagoditvijo za leto 

2025 pregledati skupna dodeljena sredstva 

za vse države članice v okviru cilja 

kohezijske politike „naložbe za delovna 

mesta in rast“, in sicer za leta 2025, 2026 

in 2027, pri čemer bo uporabljena metoda 

dodelitve iz ustreznega temeljnega akta. Ta 

pregled skupaj z rezultati vmesnega 

pregleda bi moral privesti do sprememb 

programov s prilagoditvijo finančnih 

dodelitev za leta 2025, 2026 in 2027. 

pa bi bila to priložnost, da se upoštevajo 

novi izzivi in ustrezna priporočila za 

posamezne države, izdana leta 2024, 

vključno s poročilom o stanju energetske 

unije za leto 2024. Vzporedno bi morala 

Komisija leta 2024 skupaj s tehnično 

prilagoditvijo za leto 2025 pregledati 

skupna dodeljena sredstva za vse države 

članice v okviru cilja kohezijske politike 

„naložbe za delovna mesta in rast“, in sicer 

za leta 2025, 2026 in 2027, pri čemer bo 

uporabljena metoda dodelitve iz ustreznega 

temeljnega akta. Ta pregled skupaj z 

rezultati vmesnega pregleda bi moral 

privesti do sprememb programov s 

prilagoditvijo finančnih dodelitev za leta 

2025, 2026 in 2027. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Mehanizmi, ki zagotavljajo 

povezavo med politikami Unije za 

financiranje in gospodarskim 

upravljanjem Unije, bi morali biti dodatno 

izpopolnjeni, kar bi Komisiji omogočilo, 

da Svetu predlaga, naj začasno ustavi vse 

ali nekatere zaveze za enega ali več 

programov zadevne države članice, kadar 

se država članica ne odzove z uspešnimi 

ukrepi v okviru postopka gospodarskega 

upravljanja. Za zagotovitev enotnega 

izvajanja ter glede na pomen finančnih 

učinkov uvedenih ukrepov, bi bilo treba 

izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki 

bi moral ukrepati na predlog Komisije. Za 

lažje sprejetje odločitev, ki so nujne za 

učinkovito ukrepanje v okviru postopka 

gospodarskega upravljanja, bi bilo treba 

uporabiti glasovanje po pravilu obrnjene 

črtano 
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kvalificirane večine. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Mehanizmi, ki zagotavljajo 

povezavo med politikami Unije za 

financiranje in gospodarskim upravljanjem 

Unije, bi morali biti dodatno izpopolnjeni, 

kar bi Komisiji omogočilo, da Svetu 

predlaga, naj začasno ustavi vse ali 

nekatere zaveze za enega ali več 

programov zadevne države članice, kadar 

se država članica ne odzove z uspešnimi 

ukrepi v okviru postopka gospodarskega 

upravljanja. Za zagotovitev enotnega 

izvajanja ter glede na pomen finančnih 

učinkov uvedenih ukrepov, bi bilo treba 

izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki 

bi moral ukrepati na predlog Komisije. Za 

lažje sprejetje odločitev, ki so nujne za 

učinkovito ukrepanje v okviru postopka 

gospodarskega upravljanja, bi bilo treba 

uporabiti glasovanje po pravilu obrnjene 

kvalificirane večine. 

(20) Mehanizmi, ki zagotavljajo 

povezavo med politikami Unije za 

financiranje in gospodarskim upravljanjem 

Unije, bi morali biti dodatno izpopolnjeni, 

kar bi Komisiji omogočilo, da Svetu 

predlaga, naj razmisli o začasni odložitvi 

vseh ali nekaterih zavez za enega ali več 

programov zadevne države članice, kadar 

se država članica ne odzove z uspešnimi 

ukrepi v okviru postopka gospodarskega 

upravljanja. Za zagotovitev enotnega 

izvajanja ter glede na pomen finančnih 

učinkov uvedenih ukrepov, bi bilo treba 

izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki 

bi moral ukrepati na predlog Komisije. Za 

lažje sprejetje odločitev, ki so nujne za 

učinkovito ukrepanje v okviru postopka 

gospodarskega upravljanja, bi bilo treba 

uporabiti glasovanje po pravilu obrnjene 

kvalificirane večine. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  18 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Treba je določiti skupne zahteve 

glede vsebine programov ob upoštevanju 

(21) Določiti je treba skupne zahteve 

glede vsebine programov ob upoštevanju 
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posebnih značilnosti vsakega sklada. Te 

skupne zahteve se lahko dopolnijo s pravili 

za posamezne sklade. Uredba (EU) [XXX] 

Evropskega parlamenta in Sveta15 (v 

nadaljnjem besedilu: uredba o evropskem 

teritorialnem sodelovanju) bi morala 

določiti posebne določbe o vsebini 

programov v okviru cilja „evropsko 

teritorialno sodelovanje“ (Interreg). 

posebnih značilnosti vsakega sklada, da se 

zagotovita učinkovitost in pravičnost. Te 

skupne zahteve se lahko dopolnijo s pravili 

za posamezne sklade. Uredba (EU) [XXX] 

Evropskega parlamenta in Sveta15 (v 

nadaljnjem besedilu: uredba o evropskem 

teritorialnem sodelovanju) bi morala 

določiti posebne določbe o vsebini 

programov v okviru cilja „evropsko 

teritorialno sodelovanje“ (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Uredba (EU) [...] o posebnih določbah za 

cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ 

(Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad 

za regionalni razvoj in zunanji instrumenti 

financiranja (UL L […], […], str. […]). 

15 Uredba (EU) [...] o posebnih določbah za 

cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ 

(Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad 

za regionalni razvoj in zunanji instrumenti 

financiranja (UL L […], […], str. […]). 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  19 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Da se okrepi celostni pristop k 

teritorialnemu razvoju, bi morale naložbe v 

obliki teritorialnih orodij, kot so celostne 

teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga 

vodi skupnost, ali katerega koli drugega 

teritorialnega orodja v okviru cilja politike 

„Evropa, ki je bliže državljanom“, ki bi 

podpirale pobude za naložbe, ki jih države 

članice načrtujejo za ESRR, temeljiti na 

teritorialnih in lokalnih razvojnih 

strategijah. Za namene celostnih 

teritorialnih naložb in teritorialnih orodij, 

ki so jih zasnovale države članice, bi bilo 

treba določiti minimalne zahteve za 

vsebino teritorialnih strategij. Te 

teritorialne strategije bi morali razviti in 

potrditi organi, ki so zanje odgovorni. Da 

se zagotovi sodelovanje ustreznih organov 

pri izvajanju teritorialnih strategij, bi 

(23) Da se okrepi celostni pristop k 

teritorialnemu razvoju, bi morale naložbe v 

obliki teritorialnih orodij, kot so celostne 

teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga 

vodi skupnost, ali katerega koli drugega 

teritorialnega orodja v okviru cilja politike 

„Evropa, ki je bliže državljanom“, ki bi 

podpirale pobude za naložbe, ki jih države 

članice načrtujejo za ESRR, temeljiti na 

teritorialnih in lokalnih razvojnih 

strategijah. Za namene celostnih 

teritorialnih naložb in teritorialnih orodij, 

ki so jih zasnovale države članice, bi bilo 

treba določiti minimalne zahteve za 

vsebino teritorialnih strategij. Te 

teritorialne strategije bi morali razviti in 

potrditi organi, ki so zanje odgovorni. Da 

se zagotovi sodelovanje ustreznih organov 

pri izvajanju teritorialnih strategij, bi 
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morali biti ti organi odgovorni za izbor 

operacij, ki jih je treba podpreti, ali 

sodelovati pri tem izboru. 

morali biti ti organi med drugim odgovorni 

za izbor operacij, ki jih je treba podpreti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Za boljšo mobilizacijo potenciala 

na lokalni ravni je treba okrepiti in olajšati 

lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti. Ta 

bi moral upoštevati lokalne potrebe in 

potenciale, pa tudi ustrezne družbeno-

kulturne značilnosti, ter zagotoviti 

strukturne spremembe, vzpostaviti 

zmogljivosti skupnosti in spodbujati 

inovacije. Tesno sodelovanje in integrirano 

uporabo skladov za uresničitev lokalnih 

razvojnih strategij bi bilo treba okrepiti. 

Lokalne akcijske skupine, ki zastopajo 

interese skupnosti, bi morale biti v smislu 

osnovnega načela odgovorne za 

oblikovanje in izvajanje strategij lokalnega 

razvoja pod vodstvom skupnosti. Da bi se 

usklajena podpora iz skladov lažje 

zagotavljala za strategije lokalnega razvoja 

pod vodstvom skupnosti in olajšalo njihovo 

izvajanje, bi bilo treba olajšati uporabo 

pristopa „glavnega sklada“. 

(24) Za boljšo mobilizacijo potenciala 

na lokalni ravni je treba okrepiti in olajšati 

lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti. Ta 

bi moral upoštevati lokalne potrebe in 

potenciale, pa tudi ustrezne družbeno-

kulturne značilnosti, ter zagotoviti 

strukturne spremembe, vzpostaviti 

zmogljivosti skupnosti in spodbujati 

inovacije. Tesno sodelovanje in integrirano 

uporabo skladov za uresničitev lokalnih 

razvojnih strategij bi bilo treba okrepiti. 

Lokalne akcijske skupine, ki zastopajo 

interese skupnosti, bi morale biti v smislu 

osnovnega načela odgovorne za 

oblikovanje in izvajanje strategij lokalnega 

razvoja pod vodstvom skupnosti. Da bi se 

usklajena podpora iz skladov lažje 

zagotavljala za strategije lokalnega razvoja 

pod vodstvom skupnosti in olajšalo njihovo 

izvajanje, bi se lahko uporabil pristop 

„glavnega sklada“. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  21 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Da bi se zmanjšalo upravno breme, 

bi bilo treba tehnično pomoč na pobudo 

države članice izvesti s pavšalnim zneskom 

na podlagi napredka pri izvajanju 

programa. Ta tehnična pomoč se lahko 

dopolni s ciljno usmerjenimi ukrepi za 

krepitev upravnih zmogljivosti, pri čemer 

se uporabijo metode povračila, ki niso 

povezane s stroški. O ukrepih in rezultatih 

ter ustreznih plačilih Unije se je mogoče 

dogovoriti v časovnem načrtu, to pa lahko 

privede do plačil za rezultate na terenu. 

(25) Da bi se zmanjšalo upravno breme, 

ki je že zelo veliko, bi bilo treba tehnično 

pomoč na pobudo države članice izvesti s 

pavšalnim zneskom na podlagi napredka 

pri izvajanju programa. Ta tehnična pomoč 

se lahko dopolni s ciljno usmerjenimi 

ukrepi za krepitev upravnih zmogljivosti, 

pri čemer se uporabijo metode povračila, ki 

niso povezane s stroški. O ukrepih in 

rezultatih ter ustreznih plačilih Unije se je 

mogoče dogovoriti v časovnem načrtu, to 

pa lahko privede do plačil za rezultate na 

terenu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Da se čim bolje izkoristi uvedba 

sofinanciranih okoljskih naložb, bi bilo 

treba zagotoviti sinergije s programom 

LIFE za okoljske in podnebne ukrepe, 

zlasti prek strateških integriranih projektov 

LIFE in strateških naravovarstvenih 

projektov. 

(36) Da se čim bolje izkoristi uvedba 

sofinanciranih okoljskih naložb, bi bilo 

treba zagotoviti sinergije s programom 

LIFE za okoljske in podnebne ukrepe, 

zlasti prek strateških integriranih projektov 

LIFE in strateških naravovarstvenih 

projektov. Evropska unija bi morala 

zagotoviti, da je podpora programa LIFE 

skladna z njenimi politikami in 

prednostnimi nalogami ter dopolnjuje 

druge finančne instrumente Unije, hkrati 

pa je zagotovljeno izvajanje ukrepov za 

poenostavitev. 

Or. en 
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Predlog spremembe  23 

Nicola Caputo 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Da se čim bolje izkoristi uvedba 

sofinanciranih okoljskih naložb, bi bilo 

treba zagotoviti sinergije s programom 

LIFE za okoljske in podnebne ukrepe, 

zlasti prek strateških integriranih projektov 

LIFE in strateških naravovarstvenih 

projektov. 

(36) Da se čim bolje izkoristi uvedba 

sofinanciranih okoljskih naložb, bi bilo 

treba zagotoviti sinergije s programom 

LIFE za okoljske in podnebne ukrepe, 

zlasti prek strateških integriranih projektov 

LIFE in strateških naravovarstvenih 

projektov, ter dopolnjevanje z drugimi 

skladi in instrumenti Evropske unije; 

Or. it 

Predlog spremembe  24 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Da se čim bolje izkoristi uvedba 

sofinanciranih okoljskih naložb, bi bilo 

treba zagotoviti sinergije s programom 

LIFE za okoljske in podnebne ukrepe, 

zlasti prek strateških integriranih projektov 

LIFE in strateških naravovarstvenih 

projektov. 

(36) Da se čim bolje izkoristi uvedba 

sofinanciranih okoljskih naložb in 

uresničijo zlasti okoljski cilji, bi bilo treba 

zagotoviti sinergije s programom LIFE za 

okoljske in podnebne ukrepe, zlasti prek 

strateških integriranih projektov LIFE in 

strateških naravovarstvenih projektov. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (36a) Uspešnost strateških integriranih 

projektov je odvisna od tesnega 

sodelovanja med nacionalnimi, 

regionalnimi in lokalnimi organi ter 

zadevnimi nedržavnimi akterji. Zato bi 

bilo treba uporabiti načela preglednosti in 

razkritja odločitev glede razvoja, 

izvajanja, ocenjevanja in spremljanja 

projektov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 41 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(41) Finančni instrumenti se ne bi smeli 

uporabljati za podpiranje dejavnosti 

refinanciranja, kot je na primer 

nadomestitev obstoječih sporazumov o 

posojilu ali drugih oblik financiranja 

naložb, ki so bile fizično že zaključene ali 

popolnoma izvedene na datum odločitve o 

naložbah, temveč za podpiranje katere koli 

vrste novih naložb v skladu s temeljnimi 

cilji politike. 

(41) Finančni instrumenti se ne bi smeli 

v nobenem primeru uporabljati za 

podpiranje dejavnosti refinanciranja, kot je 

na primer nadomestitev obstoječih 

sporazumov o posojilu ali drugih oblik 

financiranja naložb, ki so bile fizično že 

zaključene ali popolnoma izvedene na 

datum odločitve o naložbah, temveč za 

podpiranje katere koli vrste novih naložb v 

skladu s temeljnimi cilji politike. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  27 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 44 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(44) Ob polnem spoštovanju veljavnih (44) Ob polnem spoštovanju veljavnih 
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pravil o državni pomoči in javnih naročilih, 

ki so bila že pojasnjena v programskem 

obdobju 2014–2020, bi morali organi 

upravljanja imeti možnost, da se odločijo o 

najustreznejših možnostih izvajanja 

finančnih instrumentov, da se obravnavajo 

posebne potrebe ciljnih regij. 

pravil o državni pomoči in javnih naročilih, 

ki so bila že pojasnjena v programskem 

obdobju 2014–2020, bi morali organi 

upravljanja imeti možnost, da se odločijo o 

najustreznejših možnostih izvajanja 

finančnih instrumentov, da se obravnavajo 

posebne potrebe ciljnih regij. Ta cilj 

zahteva določeno prožnost pri uporabi 

pravil o državni pomoči. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  28 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 46 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(46) Da bi se pospešil začetek izvajanja 

programa, bi bilo treba olajšati nadaljnjo 

uporabo ureditev za izvajanje iz prejšnjega 

programskega obdobja. Uporabo 

računalniških sistemov, ki je že bila 

vzpostavljena v prejšnjem programskem 

obdobju, bi bilo treba po potrebi prilagoditi 

in ohraniti, razen če bi bila potrebna nova 

tehnologija. 

(46) Da bi se pospešilo izvajanje 

programa, bi bilo treba olajšati nadaljnjo 

uporabo ureditev za izvajanje iz prejšnjega 

programskega obdobja. Uporabo 

računalniških sistemov, ki je že bila 

vzpostavljena v prejšnjem programskem 

obdobju, bi bilo treba po potrebi prilagoditi 

in ohraniti, razen če bi bila potrebna nova 

tehnologija. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  29 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 52 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(52) Zmanjšanje števila preverjanj in 

zahtev glede revizije bi moralo biti možno, 

če obstaja zagotovilo, da je program 

deloval učinkovito v zadnjih dveh 

zaporednih letih, saj to kaže, da se skladi 

(52) Zmanjšanje števila preverjanj in 

zahtev glede revizije bi moralo biti možno, 

da bi se zmanjšalo upravno breme 

nadzornih organov, če obstaja zagotovilo, 

da je program deloval učinkovito v zadnjih 
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izvajajo učinkovito in uspešno skozi daljše 

časovno obdobje. 

dveh zaporednih letih, saj to kaže, da se 

skladi izvajajo učinkovito in uspešno skozi 

daljše časovno obdobje. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  30 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 55 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(55) Za zmanjšanje upravnega bremena 

za države članice in za Komisijo bi bilo 

treba določiti obvezni časovni načrt 

četrtletnih zahtevkov za plačila. Za plačila 

Komisije bi moralo še naprej veljati 10 % 

zadržanje do plačila letnih neporavnanih 

zneskov, ko Komisija lahko ugotovi, da so 

obračuni popolni, točni in verodostojni. 

(55) Za zmanjšanje upravnega bremena 

za države članice in za Komisijo bi se 

lahko določil obvezni časovni načrt 

četrtletnih zahtevkov za plačila. Za plačila 

Komisije bi moralo še naprej veljati 10 % 

zadržanje do plačila letnih neporavnanih 

zneskov, ko Komisija lahko ugotovi, da so 

obračuni popolni, točni in verodostojni. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  31 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 57 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(57) Da se zaščitijo finančni interesi in 

proračun Unije, bi bilo treba na ravni držav 

članic in Komisije določiti in izvajati 

sorazmerne ukrepe. Komisija bi morala 

imeti možnost, da začasno ustavi roke za 

plačila, začasno ustavi vmesna plačila in 

uporabi finančne popravke, kadar so 

izpolnjeni ustrezni pogoji. Komisija bi 

morala spoštovati načelo sorazmernosti z 

upoštevanjem narave, resnosti in pogostosti 

nepravilnosti in njihovih finančnih posledic 

za proračun Unije. 

(57) Da se zaščitijo finančni interesi in 

proračun Unije in da bi se nadzorovano 

trošil javni denar, bi bilo treba na ravni 

držav članic in Komisije določiti in izvajati 

sorazmerne ukrepe. Komisija bi morala 

imeti možnost, da začasno ustavi roke za 

plačila, začasno ustavi vmesna plačila in 

uporabi finančne popravke, kadar so 

izpolnjeni ustrezni pogoji. Komisija bi 

morala spoštovati načelo sorazmernosti z 

upoštevanjem narave, resnosti in pogostosti 

nepravilnosti in njihovih finančnih posledic 
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za proračun Unije. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  32 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 61 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(61) Za opredelitev regij in območij, 

upravičenih do podpore iz skladov, bi bilo 

potrebno določiti nepristranska merila. 

Zato bi moralo določanje regij in območij 

na ravni Unije temeljiti na skupnem 

sistemu klasifikacije regij iz Uredbe (ES) 

št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 

Sveta23, kakor je bila spremenjena z 

Uredbo Komisije (EU) št. 868/201424. 

(61) Za opredelitev regij in območij, 

upravičenih do podpore iz skladov, bi bilo 

potrebno določiti nepristranska in 

natančna merila. Zato bi moralo določanje 

regij in območij na ravni Unije temeljiti na 

skupnem sistemu klasifikacije regij iz 

Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta23, kakor je bila 

spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 

št. 868/201424. 

__________________ __________________ 

23 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 

oblikovanju skupne klasifikacije 

statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 

L 154, 21.6.2003, str. 1). 

23 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 

oblikovanju skupne klasifikacije 

statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 

L 154, 21.6.2003, str. 1). 

24 Uredba Komisije (EU) št. 868/2014 z 

dne 8. avgusta 2014 o spremembi prilog k 

Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne 

klasifikacije statističnih teritorialnih enot 

(NUTS) (UL L 241, 13.8.2014, str. 1). 

24 Uredba Komisije (EU) št. 868/2014 z 

dne 8. avgusta 2014 o spremembi prilog k 

Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne 

klasifikacije statističnih teritorialnih enot 

(NUTS) (UL L 241, 13.8.2014, str. 1). 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  33 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 65 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(65) Da se zagotovijo načeloma ustrezne 

dodelitve kategorijam regij, se skupne 

dodelitve državam članicam glede na manj 

razvite regije, regije v prehodu in bolj 

razvite regije ne bi smele prerazporejati 

med navedenimi kategorijami. Ne glede na 

to pa bi morale imeti države članice 

možnost, da zaprosijo za prerazporeditev 

sredstev iz njim namenjenih dodelitev za 

bolj razvite regije ali regije v prehodu na 

manj razvite regije in pri tem utemeljijo 

svojo izbiro, s čimer bi se upoštevale 

potrebe držav članic po obravnavi 

specifičnih izzivov. Za zagotovitev 

zadostnih finančnih sredstev za manj 

razvite regije bi bilo treba določiti zgornjo 

mejo za prerazporeditve na bolj razvite 

regije ali regije v prehodu. Prerazporejanje 

sredstev med cilji ne bi smelo biti možno. 

(65) Da se zagotovijo načeloma ustrezne 

dodelitve kategorijam regij, se skupne 

dodelitve državam članicam glede na manj 

razvite regije, regije v prehodu in bolj 

razvite regije ne bi smele prerazporejati 

med navedenimi kategorijami. Ne glede na 

to pa bi morale imeti države članice 

možnost, da uveljavljajo določeno 

prožnost in zaprosijo za prerazporeditev 

sredstev iz njim namenjenih dodelitev za 

bolj razvite regije ali regije v prehodu na 

manj razvite regije in pri tem utemeljijo 

svojo izbiro, s čimer bi se upoštevale 

potrebe držav članic po obravnavi 

specifičnih izzivov. Za zagotovitev 

zadostnih finančnih sredstev za manj 

razvite regije bi bilo treba določiti zgornjo 

mejo za prerazporeditve na bolj razvite 

regije ali regije v prehodu. Prerazporejanje 

sredstev med cilji ne bi smelo biti možno. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 66 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(66) V okviru edinstvenih in posebnih 

okoliščin v zvezi z otokom Irska in glede 

na podporo sodelovanju severa in juga v 

skladu z Velikonočnim sporazumom bi se 

moral novi čezmejni program „Mir plus“ 

nadaljevati in graditi na delu prejšnjih 

programov, tj. programov Mir in Interreg, 

ki so se izvajali v obmejnih grofijah Irske 

in Severne Irske. Glede na njegov pomen v 

praksi, bi moral biti ta program podprt s 

posebnimi dodelitvami, da se nadaljuje 

podpora ukrepom za mir in spravo, temu 

programu pa bi se moral tudi dodeliti 

(66) V okviru edinstvenih in posebnih 

okoliščin v zvezi z otokom Irska in glede 

na podporo sodelovanju severa in juga v 

skladu z Velikonočnim sporazumom po 

izstopu Združenega kraljestva iz Evropske 

unije in negotovosti, ki izhaja iz tega, bi se 

moral novi čezmejni program „Mir plus“ 

nadaljevati in graditi na delu prejšnjih 

programov, tj. programov Mir in Interreg, 

ki so se izvajali v obmejnih grofijah Irske 

in Severne Irske. Glede na njegov pomen v 

praksi, bi moral biti ta program podprt s 

posebnimi dodelitvami, da se nadaljuje 



 

PE627.600v02-00 24/41 AM\1162477SL.docx 

SL 

ustrezen delež irskih dodelitev v okviru 

cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ 

(Interreg). 

podpora ukrepom za mir in spravo, temu 

programu pa bi se moral tudi dodeliti 

ustrezen delež irskih dodelitev v okviru 

cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ 

(Interreg). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 69 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(69) Poleg tega bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu 

s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi z 

določitvijo meril za določanje primerov 

nepravilnosti, o katerih je treba poročati, 

opredelitvijo stroškov na enoto, pavšalnih 

zneskov, pavšalnih stopenj in 

financiranja, ki niso povezani s stroški, ki 

se uporabljajo za vse države članice, ter 

uvedbo standardiziranih standardnih 

metodologij vzorčenja. 

črtano 

Or. fr 

Predlog spremembe  36 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) „prilagajanje na podnebne 

spremembe“ pomeni postopek za 

zagotovitev, da je infrastruktura odporna 

na škodljive vplive podnebja v skladu z 

nacionalnimi predpisi in smernicami, če so 

na voljo, ali mednarodno priznanimi 

standardi. 

(37) „prilagajanje na podnebne 

spremembe“ pomeni postopek za 

zagotovitev, da je infrastruktura odporna 

na škodljive vplive podnebja v skladu z 

nacionalnimi predpisi in smernicami, če so 

na voljo, ali mednarodno priznanimi 

standardi ter da naložbe v infrastrukturo 

upoštevajo načelo, da je energijska 
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učinkovitost na prvem mestu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 37 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (37a) „prilagajanje na okolje in biotsko 

raznovrstnost“ pomeni strukturiran 

postopek, s katerim se zagotovi učinkovita 

uporaba orodij za preprečevanje 

škodljivih vplivov odhodkov EU in 

povečanje njihovih koristi za stanje okolja 

in biotske raznovrstnosti EU, ki temelji na 

„skupnem okviru za prilagajanje 

proračuna EU na biotsko raznovrstnost“ 

in je v skladu z nacionalnimi pravili in 

smernicami, če so na voljo, ali 

mednarodno priznanimi standardi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) bolj zelena, nizkoogljična Evropa s 

spodbujanjem prehoda na čisto in pravično 

energijo, zelene in modre naložbe, krožno 

gospodarstvo, prilagajanje podnebnim 

spremembam ter preprečevanje in 

upravljanje tveganj; 

(b) bolj zelena  Evropa z ničnimi 

emisijami ogljika s spodbujanjem prehoda 

na čisto in pravično energijo, zelene in 

modre naložbe, krožno gospodarstvo, 

prilagajanje podnebnim spremembam ter 

preprečevanje in upravljanje tveganj; 

Or. en 

 



 

PE627.600v02-00 26/41 AM\1162477SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  39 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) bolj povezana Evropa z 

izboljšanjem mobilnosti in regionalne 

povezljivosti IKT; 

(c) bolj povezana Evropa z 

izboljšanjem brezemisijske mobilnosti in 

regionalne povezljivosti IKT; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Od ogljika odvisne regije, ki jih je 

prizadel prehod delovnih mest zaradi 

potrebnega strukturnega prehoda na 

gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, 

imajo dostop do dodatne podpore za cilje 

politike 2, da se omogoči pravičen prehod. 

Cilj je podpirati te regije, zlasti tiste, ki še 

niso upravičene do podpore iz sklada za 

modernizacijo v okviru Direktive 

2003/87/ES, s spodbujanjem 

prerazporeditve, prekvalificiranja in 

dodatnega izobraževanja delavcev, 

izobraževanja, pobud za iskanje zaposlitve 

ter razvoja novih delovnih mest, na primer 

prek zagonskih podjetij, v tesnem dialogu 

in sodelovanju s socialnimi partnerji. Za 

financiranje tega bo program za podporo 

strukturnim reformam prenesel 25 % 

svojega proračuna na strukturne sklade. 

Or. en 
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Predlog spremembe  41 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo 

informacije o podpori ciljem na področju 

okolja in podnebnih sprememb z uporabo 

metodologije, ki temelji na vrstah 

intervencij, za vsak sklad. Ta metodologija 

obsega določitev posebnega korekcijskega 

koeficienta za podporo na ravni, ki odraža 

obseg, v katerem taka podpora prispeva k 

okoljskim in podnebnim ciljem. V primeru 

ESRR, ESS+ in Kohezijskega sklada se 

korekcijski koeficienti pripišejo 

razsežnostim in kodam za vrste intervencij 

iz Priloge I. 

3. Države članice zagotovijo 

prilagajanje svojih dejavnosti na 

podnebne spremembe, okolje in biotsko 

raznovrstnost skozi vse postopke 

načrtovanja in izvajanja. Prav tako 

zagotovijo informacije o podpori ciljem na 

področju okolja in podnebnih sprememb z 

uporabo metodologije, ki temelji na vrstah 

intervencij, za vsak sklad. Ta metodologija 

obsega določitev posebnega korekcijskega 

koeficienta za podporo na ravni, ki odraža 

obseg, v katerem taka podpora prispeva k 

okoljskim in podnebnim ciljem. V primeru 

ESRR, ESS+ in Kohezijskega sklada se 

korekcijski koeficienti pripišejo 

razsežnostim in kodam za vrste intervencij 

iz Priloge I. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) ustrezne organe, ki predstavljajo 

civilno družbo, okoljske partnerje ter 

organe, odgovorne za spodbujanje socialne 

vključenosti, temeljnih pravic, pravic 

invalidov, enakosti spolov in 

nediskriminacije. 

(c) ustrezne organe, ki predstavljajo 

civilno družbo, okoljske partnerje ter 

organe, odgovorne za spodbujanje socialne 

vključenosti, vključenosti 

marginaliziranih skupnosti, temeljnih 

pravic, pravic invalidov, enakosti spolov in 

nediskriminacije. 

Or. en 
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Predlog spremembe  43 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 6a 

 Horizontalna načela 

 1. Države članice, organi za upravljanje 

in Komisija v vseh fazah izvajanja skladov 

spoštujejo horizontalna načela, kot so 

določena v členih 2 in 3 Pogodbe o 

Evropski uniji (PEU) in v členih od 7 do 

11 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU), vključno z vključitvijo 

trajnostnega razvoja in upoštevanjem 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

 2. Države članice, organi za upravljanje 

in Komisija v vseh fazah izvajanja 

izpolnjujejo obveznost vključevanja 

okoljskih zahtev in zahtev glede varstva 

podnebja v skladu s členom 11 PDEU in 

načelom „onesnaževalec plača“, kot je 

določeno v členu 191(2) PDEU. 

 3. Države članice, organi za upravljanje 

in Komisija pri pripravi in izvajanju 

partnerskih sporazumov in programov 

zlasti:  

 (a) upoštevajo možnosti za blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje 

nanje, ki izhajajo iz naložb iz skladov, ter 

zagotovijo, da so odporni na vpliv 

podnebnih sprememb in naravnih nesreč, 

kot so večja tveganja poplav, suše, 

vročinski valovi, gozdni požari in skrajni 

vremenski pojavi; 

 (b) zagotavljajo, da se upoštevata in 

spodbujata enakost moških in žensk ter 

vključevanje vidika enakosti spolov, 

vključno v zvezi s spremljanjem, 

poročanjem in vrednotenjem;  

 (c) zagotavljajo pravice invalidov, 

vključno z njihovo pravico do dostopnosti 
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v skladu s členom 9 Konvencije OZN o 

pravicah invalidov ter v skladu s pravom 

Unije, ki usklajuje zahteve glede 

dostopnosti proizvodov in storitev;  

 (d) sprejmejo ustrezne ukrepe, da 

preprečijo diskriminacijo na podlagi 

spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere 

ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali 

spolne usmerjenosti;  

 (e) zagotovijo, da se ustrezno upoštevajo 

in spodbujajo zahteve za varstvo okolja, 

učinkovitost virov, prvo načelo energetske 

učinkovitosti, prilagajanje na biotsko 

raznovrstnost, odpornost na nesreče ter 

preprečevanje in obvladovanje tveganja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) razlaga, kako so skladi povezani in 

prispevajo k uresničitvi ciljev, politik in 

ukrepov iz njihovih nacionalnih 

energetskih in podnebnih načrtov na 

podlagi uredbe o energetskem 

upravljanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) dodelitve finančnih sredstev glede (a) dodelitve finančnih sredstev glede 
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na prednostne naloge, vključno z zneski za 

leti 2026 in 2027; 

na prednostne naloge, vključno z zneski za 

leti 2026 in 2027, zlasti ob upoštevanju 

posodobitve nacionalnih energetskih in 

podnebnih načrtov iz člena 13 uredbe o 

upravljanju energetske unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija lahko od države članice zahteva, 

da pregleda ustrezne programe in predlaga 

njihove spremembe, kadar je to potrebno 

za podporo izvajanju ustreznih priporočil 

Sveta. 

Komisija lahko od države članice zahteva, 

da pregleda ustrezne programe in predlaga 

njihove spremembe, kadar je to potrebno 

za podporo izvajanju ustreznih priporočil 

za posamezne države. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) za podporo izvajanju ustreznih 

priporočil za posamezne države, sprejetih 

v skladu s členom 28 uredbe o upravljanju 

energetske unije, naslovljenih na zadevno 

državo članico. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Davor Škrlec 
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Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a – točka vii a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (viia) izzive in cilje, opredeljene v 

nacionalnih energetskih in podnebnih 

načrtih v okviru uredbe o upravljanju 

energetske unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija oceni program in njegovo 

skladnost s to uredbo in uredbami za 

posamezne sklade ter skladnost programa s 

partnerskim sporazumom. Komisija v svoji 

oceni zlasti upošteva ustrezna priporočila 

za posamezne države. 

1. Komisija oceni program in njegovo 

skladnost s to uredbo in uredbami za 

posamezne sklade ter skladnost programa s 

partnerskim sporazumom. Komisija v svoji 

oceni zlasti pregleda, ali so zadevna 

priporočila za posamezne države ustrezno 

obravnavana. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Vse odločitve in dokazila odbora za 

spremljanje se objavijo na spletnem mestu 

iz člena 44(1). 

Or. en 
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Predlog spremembe  51 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 35 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 35a 

 Enotna kontaktna točka za državljane 

 1. Država članica vzpostavi enotno 

kontaktno točko za odgovarjanje na 

morebitna vprašanja ali zahteve 

državljanov EU, tudi upravičencev, glede 

izvajanja programa v treh mesecih od 

datuma uradnega obvestila zadevni državi 

članici o odločitvi o odobritvi programa. 

 Država članica lahko za več kot en 

program vzpostavi eno samo kontaktno 

točko. 

 2. Kontaktna točka državljanom EU 

zagotavlja celovite nasvete glede izvajanja 

programa, vključno z razpisi projektov, in 

obravnava vse pritožbe glede izvajanja 

programa, zlasti glede skladnosti z 

drugimi politikami EU, kot sta okoljska in 

podnebna politika, in zahtevami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Člen 67 – odstavek 3 – točka j 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(j) zagotovi odpornost infrastrukturnih 

naložb na podnebne spremembe s 

pričakovano življenjsko dobo najmanj pet 

let. 

(j) zagotovi odpornost infrastrukturnih 

naložb na podnebne spremembe, okolje in 

biotsko raznovrstnost s pričakovano 

življenjsko dobo najmanj pet let. 

Or. en 
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Predlog spremembe  53 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – preglednica 1 – podnaslov 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

CILJ POLITIKE ŠT. 2:  BOLJ ZELENA, NIZKOOGLJIČNA EVROPA S 

SPODBUJANJEM PREHODA NA ČISTO IN PRAVIČNO ENERGIJO, ZELENE IN 

MODRE NALOŽBE, KROŽNO GOSPODARSTVO, PRILAGAJANJE PODNEBNIM 

SPREMEMBAM TER PREPREČEVANJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 

024 
Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v 

MSP ter podporni ukrepi 
100 % 40 % 

025 

Prenova obstoječega stanovanjskega fonda za večjo 

energetsko učinkovitost, predstavitveni projekti in 

podporni ukrepi 

100 % 40 % 

026 

Prenova javne infrastrukture za večjo energetsko 

učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni 

ukrepi 

100 % 40 % 

027 

Podpora podjetjem, ki ponujajo storitve, ki 

prispevajo k nizkoogljičnemu gospodarstvu in 

odpornosti na podnebne spremembe 

100 % 40 % 

028 Energija iz obnovljivih virov: vetrna energija 100 % 40 % 

029 Energija iz obnovljivih virov: sončna energija 100 % 40 % 

030 Energija iz obnovljivih virov: biomasa 100 % 40 % 

031 Energija iz obnovljivih virov: energija morij 100 % 40 % 

032 
Energija iz drugih obnovljivih virov (vključno z 

geotermalno energijo) 
100 % 40 % 

033 

Pametni sistemi za distribucijo energije pri srednjih 

in visokih napetostih (vključno z inteligentnimi 

energetskimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano 

shranjevanje 

100 % 40 % 

034 
Visoko učinkovita soproizvodnja, daljinsko 

ogrevanje in hlajenje 
100 % 40 % 

035 

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter 

preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: 

poplave (vključno s povečevanjem osveščenosti, 

civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 

obvladovanje nesreč) 

100 % 100 % 
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036 

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter 

preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: 

požari (vključno s povečevanjem osveščenosti, 

civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 

obvladovanje nesreč) 

100 % 100 % 

037 

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter 

preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: 

drugo, npr. nevihte in suša (vključno s povečevanjem 

ozaveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in 

infrastrukturo za obvladovanje nesreč) 

100 % 100 % 

038 

Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih 

naravnih tveganj (tj. potresov) in tveganj v povezavi 

s človekovim delovanjem (na primer tehnoloških 

nesreč), vključno s povečevanjem osveščenosti, 

civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 

obvladovanje nesreč 

0 % 100 % 

039 

Oskrba z vodo za prehrano ljudi (infrastruktura za 

pridobivanje, čiščenje, shranjevanje in distribucijo, 

ukrepi za večjo učinkovitost, oskrba s pitno vodo) 

0 % 100 % 

040 

Gospodarjenje z vodnimi viri in varovanje vodnih 

virov (vključno z upravljanjem povodij, posebnimi 

ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam, 

ponovno uporabo, zmanjševanjem puščanja) 

40 % 100 % 

041 Zbiranje in čiščenje odpadne vode 0 % 100 % 

042 

Ravnanje z gospodinjskimi odpadki: ukrepi za 

preprečevanje, minimalizacijo, sortiranje in 

recikliranje 

0 % 100 % 

043 
Ravnanje z gospodinjskimi odpadki: mehansko-

biološka obdelava, toplotna obdelava 
0 % 100 % 

044 
Ravnanje z gospodarskimi, industrijskimi ali 

nevarnimi odpadki 
0 % 100 % 

045 
Spodbujanje uporabe recikliranih materialov kot 

surovin 
0 % 100 % 

046 
Sanacija industrijskih območij in kontaminiranih 

zemljišč 
0 % 100 % 

047 
Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in 

učinkoviti rabi virov v MSP 
40 % 40 % 

048 
Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje 

hrupa 
40 % 100 % 

049 
Varstvo, obnova in trajnostno izkoriščanje območij 

Natura 2000 
40 % 100 % 

050 Varstvo narave in biotske raznovrstnosti, zelena 40 % 100 % 
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infrastruktura 

 

Predlog spremembe 

CILJ POLITIKE ŠT. 2: BOLJ ZELENA, NIZKOOGLJIČNA EVROPA S 

SPODBUJANJEM PREHODA NA ČISTO IN PRAVIČNO ENERGIJO, ZELENE IN 

MODRE NALOŽBE, KROŽNO GOSPODARSTVO, PRILAGAJANJE PODNEBNIM 

SPREMEMBAM TER PREPREČEVANJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 

024 
Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v 

MSP ter podporni ukrepi 
100 % 40 % 

025 

Prenova obstoječega stanovanjskega fonda za večjo 

energetsko učinkovitost, predstavitveni projekti in 

podporni ukrepi 

100 % 40 % 

026 

Prenova javne infrastrukture za večjo energetsko 

učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni 

ukrepi 

100 % 40 % 

027 

Podpora podjetjem, ki ponujajo storitve, ki 

prispevajo k nizkoogljičnemu gospodarstvu in 

odpornosti na podnebne spremembe 

100 % 40 % 

028 Energija iz obnovljivih virov: vetrna energija 100 % 40 % 

029 Energija iz obnovljivih virov: sončna energija 100 % 40 % 

030 Energija iz obnovljivih virov: biomasa 100 % 40 % 

031 Energija iz obnovljivih virov: energija morja 100 % 40 % 

032 
Energija iz drugih obnovljivih virov (vključno z 

geotermalno energijo) 
100 % 40 % 

033 

Pametni sistemi za distribucijo energije pri srednjih 

in visokih napetostih (vključno z inteligentnimi 

energetskimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano 

shranjevanje 

100 % 40 % 

034 
Visoko učinkovita soproizvodnja, daljinsko 

ogrevanje in hlajenje 
100 % 40 % 

035 

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter 

preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: 

poplave (vključno s povečevanjem osveščenosti, 

civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 

obvladovanje nesreč) 

100 % 100 % 

036 

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter 

preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: 

požari (vključno s povečevanjem osveščenosti, 

civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 

obvladovanje nesreč) 

100 % 100 % 

037 Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter 100 % 100 % 
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preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: 

drugo, npr. nevihte in suša (vključno s povečevanjem 

ozaveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in 

infrastrukturo za obvladovanje nesreč) 

038 

Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih 

naravnih tveganj (tj. potresov) in tveganj v povezavi 

s človekovim delovanjem (na primer tehnoloških 

nesreč), vključno s povečevanjem osveščenosti, 

civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 

obvladovanje nesreč 

0 % 100 % 

039 

Oskrba z vodo za prehrano ljudi (infrastruktura za 

pridobivanje, čiščenje, shranjevanje in distribucijo, 

ukrepi za večjo učinkovitost, oskrba s pitno vodo) 

0 % 100 % 

040 

Gospodarjenje z vodnimi viri in varovanje vodnih 

virov (vključno z upravljanjem povodij, posebnimi 

ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam, 

ponovno uporabo, zmanjševanjem puščanja) 

40 % 100 % 

041 Zbiranje in čiščenje odpadne vode 0 % 100 % 

042 

Ravnanje z gospodinjskimi odpadki: ukrepi za 

preprečevanje, minimalizacijo, sortiranje in 

recikliranje 

0 % 100 % 

X Prispevek k samozadostnosti EU glede surovin 0 % 100 % 

X 
Prispevek recikliranih materialov k povpraševanju 

po surovinah 
0 % 100 % 

044 
Ravnanje z gospodarskimi, industrijskimi ali 

nevarnimi odpadki 
0 % 100 % 

045 
Spodbujanje uporabe recikliranih materialov kot 

surovin 
0 % 100 % 

046 
Sanacija industrijskih območij in kontaminiranih 

zemljišč 
0 % 100 % 

047 
Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in 

učinkoviti rabi virov v MSP 
40 % 40 % 

048 
Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje 

hrupa 
40 % 100 % 

049 
Varstvo, obnova in trajnostno izkoriščanje območij 

Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Varstvo narave in biotske raznovrstnosti, zelena 

infrastruktura 
40 % 100 % 

Or. en 
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Predlog spremembe  54 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

 Priloga I – preglednica 1 – podnaslov 2 – vrstica 27 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

077 Infrastruktura za alternativna goriva 
100 

% 
40 % 

 

Predlog spremembe 

 

077 
Polnilna infrastruktura za brezemisijska 

vozila 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – preglednica 1 – pododstavek 4a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

Predlog spremembe 

Dejanska uporaba in izvajanje okoljske 

politike EU 

Vzpostavljeni so mehanizmi za 

spremljanje za zagotavljanje skladnosti z 

okoljsko politiko EU, med drugim: 

 1. Ureditve in zadostne upravne 

zmogljivosti za zagotovitev preverjanja 

skladnosti dejavnosti, ki jih podpirajo 

skladi, z okoljsko politiko EU, zlasti 

strategijo EU za biotsko raznovrstnost do 

leta 2020, Direktivo 2011/92/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta (PVO), 

Direktivo 2001/42/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (SEA), Direktivo 
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Sveta 92/43/EGS ter Direktivo 

2009/147/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta. 

 2. Ureditve za usposabljanje in razširjanje 

informacij za osebje, vključeno v 

izvajanje skladov v zvezi z okoljsko 

politiko EU. 

 3. Ureditve v skladu z institucionalnim in 

pravnim okvirom držav članic za 

sodelovanje organizacij civilne družbe, ki 

delujejo na področju varstva in obnove 

okolja, v času priprave in izvajanja 

programov. 

Or. en 

Predlog spremembe  56 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Priloga III – preglednica 1 – pododstavek 4b (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

Predlog spremembe 

Vzpostavljeni so učinkoviti mehanizmi za 

spodbujanje enakosti spolov, ki 

vključujejo: 

1. Ureditve v skladu z institucionalnim in 

pravnim okvirom držav članic za 

sodelovanje organov, pristojnih za 

enakost spolov, v času priprave in 

izvajanja programov. 

 2. Ureditve za usposabljanje in razširjanje 

informacij za osebje, vključeno v 

izvajanje skladov v zvezi z enakostjo 

spolov, vključevanjem načela enakosti 

spolov in vključevanjem vidika spola v 

proračun. 

Or. en 
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Predlog spremembe  57 

Davor Škrlec 

 

Predlog uredbe 

Priloga IV – preglednica 1 – podnaslov 2 – vrstica 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

    

2. Bolj zelena, 

nizkoogljična 
Evropa s 

spodbujanjem 

prehoda na čisto 

in pravično 

energijo, zelene 

in modre naložbe, 

krožno 

gospodarstvo, 

prilagajanje 

podnebnim 

spremembam ter 

preprečevanje in 

upravljanje 

tveganj 

ESRR in 

Kohezijski 

sklad: 2.1 

Spodbujanje 

ukrepov za 

energetsko 

učinkovitost  

Strateški okvir 

politike za 

podporo prenove 

za večjo 

energetsko 

učinkovitost 

stanovanjskih in 

nestanovanjskih 

stavb 

1. Nacionalna 

dolgoročna 

strategija prenove 

stavb za podporo 

prenove 

nacionalnega 

fonda 

stanovanjskih in 

nestanovanjskih 

stavb, v skladu z 

zahtevami iz 

Direktive 

2010/31/EU o 

energetski 

učinkovitosti 

stavb, ki: 

 a. vključuje 

okvirne mejnike 

za leti 2030 in 

2040 ter cilje za 

leto 2050; 

 b. zagotavlja 

okvirni pregled 

proračunskih 

sredstev v 

podporo izvajanju 

strategije; 

 c. opredeljuje 

učinkovite 

mehanizme za 

spodbujanje 

naložb v prenovo 

stavb.   

 2. Ukrepi za 

izboljšanje 

energetske 

učinkovitosti za 

doseganje 
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potrebnih 

prihrankov 

energije. 

Predlog spremembe 

2. Bolj zelena, 

brezogljična 
Evropa s 

spodbujanjem 

prehoda na čisto 

in pravično 

energijo, zelene 

in modre naložbe, 

krožno 

gospodarstvo, 

prilagajanje 

podnebnim 

spremembam ter 

preprečevanje in 

upravljanje 

tveganj 

ESRR in 

Kohezijski 

sklad: 2.1 

Spodbujanje 

zelene 

infrastrukture v 

urbanem okolju 

in zmanjšanje 

onesnaženja 

zraka, vode in 

tal ter zvočnega 

in svetlobnega 

onesnaževanja 

Učinkovito 

spodbujanje 

zelene 

infrastrukture in 

kakovosti zraka v 

urbanem okolju 

1. Nacionalna 

dolgoročna 

strategija prenove 

stavb za podporo 

prenove 

nacionalnega 

fonda 

stanovanjskih in 

nestanovanjskih 

stavb, v skladu z 

zahtevami iz 

Direktive 

2010/31/EU o 

energetski 

učinkovitosti 

stavb, ki: 

 a. vključuje 

okvirne mejnike 

za leti 2030 in 

2040 ter cilje za 

leto 2050; 

 b. zagotavlja 

okvirni pregled 

proračunskih 

sredstev v 

podporo izvajanju 

strategije; 

 c. opredeljuje 

učinkovite 

mehanizme za 

spodbujanje 

naložb v prenovo 

stavb.   

 2. Ukrepi za 

izboljšanje 

energetske 

učinkovitosti za 

doseganje 

potrebnih 

prihrankov 

energije 

 Vzpostavljeni so 

načrti za 

kakovost zraka v 
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skladu s členom 

23 Direktive 

2008/50/ES in 

vključujejo 

ustrezne ukrepe 

za obravnavanje 

morebitnih 

prekoračitev 

mejnih vrednosti, 

določenih v 

Prilogah XI in 

XIV Direktive 

2008/50/ES. 

Or. en 

 


