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11.9.2020 A9-0135/78

Predlog spremembe 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se 25 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
bodo polno prispevala k doseganju tega 
cilja.

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih in okoljskih ukrepov. 
Financiranje iz lastnih sredstev SPP je 
dodatno in dopolnjuje naložbe, ki so 
potrebne za doseganje splošnega cilja, da 
se 50 % proračunskih odhodkov Unije 
nameni za podnebne cilje. Sredstva, 
prostovoljno prenesena iz ESRR in ESS+, 
bi lahko polno prispevala k doseganju tega 
cilja.
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11.9.2020 A9-0135/79

Predlog spremembe 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Za obravnavanje posebnega 
položaja in vloge žensk v prehodu je treba 
spodbujati enakost spolov.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Predlog spremembe 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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 členih 107 in 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP, 
tudi tista MSP, ki so deloma ali v celoti v 
lasti lokalnih občin. 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 
dostojnih in trajnostnih 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 se z njimi 
ustvari in ohrani znatno število dostojnih 
in trajnostnih delovnih mest. Vsako tako 
naložbo bi bilo treba ustrezno utemeljiti v 
zadevnem območnem načrtu za pravični 
prehod. Poleg tega pa bi morala biti 
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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.

trajnostna in, kadar je to ustrezno, v 
skladu z načeloma „onesnaževalec plača“ 
in „energijska učinkovitost na prvem 
mestu“. 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 členih 107 in 108 PDEU.

_________________ _________________
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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11.9.2020 A9-0135/81

Predlog spremembe 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim in merljivim 
izvajanjem procesa prehoda na določenem 
območju za doseganje podnebno 
nevtralnega gospodarstva. Pravno 
zavezujoč datum za opuščanje premoga, 
določen z nacionalno zakonodajo, bi 
moral biti predpogoj za prejemanje 
financiranja iz SPP. Pomembno je, da 
datum opuščanja temelji na javni razpravi 
in na čim širšem soglasju. V zvezi s tem bi 
morale države članice v okviru socialnega 
dialoga in v sodelovanju z deležniki po 
načelu partnerstva iz člena 6 Uredbe (EU) 
.../... [nova uredba o skupnih določbah] in 
ob podpori Komisije pripraviti območne 
načrte za pravični prehod s podrobnim 
opisom procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti oziroma po možnosti v skladu s cilji, 
ki so še ambicioznejši kot tisti, ki so 
določeni v teh načrtih. V ta namen bi 
morala Komisija vzpostaviti platformo za 
pravični prehod, ki bi na podlagi obstoječe 
platforme za premogovniške regije v 
tranziciji omogočila dvostransko in 
večstransko izmenjavo pridobljenih 
izkušenj in dobrih praks v vseh zadevnih 
sektorjih.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/82

Predlog spremembe 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP) za zagotavljanje podpore ljudem, 
gospodarstvu in okolju na območjih, ki se 
soočajo z resnimi socialno-ekonomskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda k 
uresničitvi energetskih in podnebnih 
ciljev Unije do leta 2030 ter cilja 
podnebne nevtralnosti, kot je določen v 
Uredbi (EU) .../.... [evropska podnebna 
pravila].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Predlog spremembe 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, energijsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije;

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo in njenih sistemov, 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 
energijsko učinkovitost, tehnologije za 
skladiščenje električne energije in 
trajnostne obnovljive vire energije, če te 
naložbe vodijo k ustvarjanju delovnih 
mest in ohranjanju trajnostne zaposlitve v 
večjem obsegu;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Predlog spremembe 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) naložbe v energetsko prenovo 
stavb v skladu s pobudo za prenovo;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Predlog spremembe 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) naložbe v projekte za boj proti 
energijski revščini, zlasti v socialnih 
stanovanjih, in spodbujanje energijske 
učinkovitost, podnebno nevtralen pristop 
in daljinsko ogrevanje brez emisij v 
najbolj prizadetih regijah;

Or. en



AM\1213067SL.docx PE655.425v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

11.9.2020 A9-0135/86

Predlog spremembe 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev;

(h) izpopolnjevanje, prekvalificiranje 
in usposabljanje delavcev in iskalcev 
zaposlitve, zlasti tistih s premalo 
izkoriščeno ali nizko stopnjo izobrazbe, ki 
nimajo enakopravnega dostopa do 
tradicionalnih priložnosti za izobraževanje 
in usposabljanje, ter mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, da bi premostili vrzel v 
znanjih in spretnostih, kar je potrebno za 
pravičen prehod na okolju prijazno in z 
viri gospodarno družbo;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Predlog spremembe 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) spodbujanje enakosti spolov, 
enakih možnosti ter udeležbe žensk na 
trgu dela in ženskega podjetništva;

Or. en


