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Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice bi morale v skladu s 
pravili o državni pomoči zagotoviti delno 
nadomestilo nekaterim napravam v 
sektorjih ali delih sektorjev, za katere je 
bilo ugotovljeno, da so izpostavljeni 
znatnemu tveganju selitve virov CO2, ker 
so bili stroški, povezani z emisijami 
toplogrednih plinov, preneseni na cene 
električne energije. Protokol in 
spremljajoči sklepi, sprejeti na konferenci 
pogodbenic v Parizu, morajo zagotoviti 
dinamično uporabo sredstev za podnebno 
financiranje, prenos tehnologije in 
krepitev zmogljivosti upravičenih 
pogodbenic, zlasti tistih z najmanj 
zmogljivostmi. Podnebno financiranje 
javnega sektorja bo še naprej imelo 
pomembno vlogo pri uporabi virov po 
letu 2020. Zato bi se morali prihodki od 
dražbe prav tako uporabiti za ukrepe 
podnebnega financiranja v ranljivih tretjih 
državah, vključno za prilagajanje na učinke 
podnebnih sprememb. Znesek podnebnega 
financiranja, ki se uporabi, bo odvisen tudi 
od ambicioznosti in kakovosti predlaganih 
načrtovanih, nacionalno določenih 
prispevkov, nadaljnjih naložbenih načrtov 
in nacionalnih procesov za načrtovanje 
prilagajanja. Države članice bi morale 
uporabiti prihodke od dražb tudi za 
spodbujanje pridobivanja spretnosti in 
prerazporeditev dela, na katerega vpliva 

(9) Da bi dosegli cilj enakih 
konkurenčnih pogojev, bi morale države 
članice prek centraliziranega sistema na 
ravni Unije zagotoviti delno nadomestilo 
nekaterim napravam v sektorjih ali delih 
sektorjev, za katere je bilo ugotovljeno, da 
so izpostavljeni znatnemu tveganju selitve 
virov CO2, ker so bili stroški, povezani z 
emisijami toplogrednih plinov, preneseni 
na cene električne energije. Podnebno 
financiranje javnega sektorja bo še naprej 
imelo pomembno vlogo pri uporabi virov 
po letu 2020. Zato bi se morali prihodki od 
dražbe prav tako uporabiti za ukrepe 
podnebnega financiranja v ranljivih tretjih 
državah, vključno za prilagajanje na učinke 
podnebnih sprememb. Znesek podnebnega 
financiranja, ki se uporabi, bo odvisen tudi 
od ambicioznosti in kakovosti predlaganih 
načrtovanih, nacionalno določenih 
prispevkov, nadaljnjih naložbenih načrtov 
in nacionalnih procesov za načrtovanje 
prilagajanja. Države članice bi morale 
obravnavati tudi socialne vidike 
razogljičenja svojih gospodarstev ter 
prihodke od dražb uporabiti za 
spodbujanje pridobivanja spretnosti in 
prerazporeditev dela, na katerega vpliva 
tranzicija delovnih mest v razogljičenem 
gospodarstvu. Države članice bi morale 
imeti možnost povečati nadomestilo, ki ga 
prejmejo prek centraliziranega sistema na 
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tranzicija delovnih mest v razogljičenem 
gospodarstvu.

ravni Unije. Takšni finančni ukrepi ne bi 
smeli preseči 100 % stroškov in ne bi 
smeli posegati v pravila o državni pomoči 
in Pakt za stabilnost in rast.

Or. en
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) v odstavku 6 se vstavi nov 
pododstavek:
„Države članice lahko sprejmejo tudi 
nacionalne finančne ukrepe v korist 
sektorjev ali delov sektorjev, ki so 
izpostavljeni resničnemu tveganju selitve 
virov CO2 zaradi znatnih posrednih 
stroškov, ki dejansko nastanejo zaradi 
stroškov emisij toplogrednih plinov, ki se 
prenesejo na cene električne energije, pri 
čemer se upoštevajo vsi učinki na notranji 
trg. Pravila o državni pomoči ter pakt za 
stabilnost in rast se ne uporabljajo za take 
finančne ukrepe. Ti nacionalni ukrepi ne 
presegajo 100 % stroškov, če se 
kombinirajo s podporo iz prvega 
pododstavka.“

Or. en


