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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja v celoti podpira Sklad za pravičen prehod v skladu z resolucijo 
Parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih 
sredstvih1.

V tej resoluciji Parlament „poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo naslednji večletni finančni 
okvir v celoti skladen s Pariškim sporazumom, in poudarja, da je pri političnih in finančnih 
prizadevanjih potreben občuten premik naprej za uresničitev njegovih ciljev, pa tudi za pravičen 
prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo, ki bo temeljilo na najvišjih merilih socialne 
pravičnosti, tako da nihče ne bo zapostavljen“. 

Pripravljavec mnenja meni, da je treba Sklad za pravičen prehod okrepiti z večjimi 
dodeljenimi sredstvi, da bo lahko izpolnil ambiciozne cilje. Do financiranja SSP bi se moralo 
dostopati neodvisno od drugih strukturnih in investicijskih skladov EU, zato pripravljavec 
mnenja meni, da je sicer treba zagotoviti najvišjo stopnjo komplementarnosti med skladi EU, 
vendar pa se dostop do SPP ne bi smel pogojevati z usklajenim financiranjem iz drugih 
kohezijskih skladov iz naslednjih razlogov:

1. SPP je dodatni instrument poleg drugih, ki se izvajajo v okviru kohezijske politike 
EU. Imel bo ključno vlogo pri premagovanju enega največjih izzivov na poti do 
podnebne nevtralnosti. Zato bi moralo biti delovanje tega sklada in dodeljevanje iz 
njega v skladu z njegovim političnim pomenom čim bolj neodvisno od drugih 
instrumentov financiranja, hkrati pa bi bili treba ohraniti komplementarnost z njimi.

2. Zahteva, da se dodelitev SPP uskladi z ustreznimi strukturnimi skladi, vpliva na 
uporabo zadevnih skladov. Države članice bi morale imeti možnost, da se same 
odločijo, kako bodo dodelile nacionalna sredstva na podlagi gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih značilnosti ter pod pogojem, da je ta dodelitev skladna s pravnim okvirom 
EU. Z zahtevo, da se dodelitve SPP uskladijo s kohezijskimi sredstvi, bi državam 
članicam naložili dodaten pogoj, kar bi pomenilo dodatno breme.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Regulativni okvir, ki ureja (1) Regulativni okvir, ki ureja 

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih 
sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (2019/2833(RSP)).
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kohezijsko politiko Unije za obdobje 
2021–2027 v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije glede izvajanja 
Pariškega sporazuma in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
zelene cilje. S to uredbo se izvaja ena od 
prednostnih nalog iz sporočila o evropskem 
zelenem dogovoru (v nadaljnjem 
besedilu: evropski zeleni dogovor)11, je pa 
del naložbenega načrta za trajnostno 
Evropo12, ki zagotavlja namensko 
financiranje prek mehanizma za pravični 
prehod v okviru kohezijske politike, da se 
obravnavajo gospodarski in socialni stroški 
prehoda na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, pri katerem se preostale 
emisije toplogrednih plinov izravnajo z 
enakovredno absorpcijo.

kohezijsko politiko Unije za obdobje 
2021–2027 v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije glede izvajanja 
Pariškega sporazuma, da se dvig svetovne 
temperature omeji na manj kot 1,5°C, 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj z osredotočanjem financiranja Unije 
na zelene cilje ter Evropskega stebra 
socialnih pravic. S to uredbo se izvaja ena 
od prednostnih nalog iz sporočila o 
evropskem zelenem dogovoru (v 
nadaljnjem besedilu: evropski zeleni 
dogovor)11, je pa del naložbenega načrta za 
trajnostno Evropo12, ki zagotavlja 
namensko financiranje prek mehanizma za 
pravični prehod v okviru kohezijske 
politike, da se obravnavajo gospodarski in 
socialni stroški prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, pri 
katerem se preostale emisije toplogrednih 
plinov izravnajo z enakovredno absorpcijo.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

11 COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

12 COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020. 12 COM(2020)0021 z dne 14. januarja 
2020.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen in družbeno sprejemljiv za vse. 
Zato morajo Unija in države članice že od 
vsega začetka upoštevati njegove 
gospodarske in socialne posledice ter 
uporabiti vse možne instrumente za 
ublažitev negativnih posledic. Pri tem ima 
proračun Unije pomembno vlogo.

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
vključujoč in družbeno sprejemljiv za vse, 
zmanjšati mora neenakosti in ne sme 
nikogar prezreti. Zato bi morali Unija in 
države članice ter različni regionalni in 
lokalni akterji že od vsega začetka 
upoštevati njegove socialne, zaposlitvene 
in gospodarske posledice ter uporabiti vse 
možne instrumente za ublažitev negativnih 
posledic in okrepitev pozitivnih, kot je 
ustanavljanje novih, dostojnih in 
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trajnostnih delovnih mest ali izboljšanje 
kakovosti zraka. Pri tem ima proračun 
Unije pomembno vlogo.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in gospodarskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni.

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, v skladu s katerima se 
prek proračuna Unije in pridruženih 
instrumentov vsaj 1 bilijon EUR uporabi 
za podporo trajnostnih naložb v 
naslednjih desetih letih, bi moral 
mehanizem za pravični prehod zlasti 
podpreti delavce in državljane v regijah, 
ki jih je prehod prizadel, obenem pa 
dopolnjevati ukrepe za zeleni prehod iz 
ustreznih programov v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in gospodarskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije do leta 2050, 
zlasti za delavce, ki jih ta prehod 
prizadene, in sicer z združevanjem porabe 
iz proračuna Unije za podnebne in socialne 
cilje na regionalni ravni.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) S to uredbo se vzpostavlja Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP), ki je eden od stebrov mehanizma za 
pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike. Cilj SPP je ublažiti 
negativne učinke podnebnega prehoda s 
podpiranjem najbolj prizadetih območij in 
zadevnih delavcev. V skladu s specifičnim 

(5) S to uredbo se vzpostavlja Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP), ki je eden od stebrov mehanizma za 
pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike. Cilj SPP ni le ublažiti 
in uravnotežiti negativne učinke 
podnebnega prehoda, temveč tudi ustvariti 
in povečati prihodnje pozitivne učinke s 
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ciljem SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 
gospodarstva ter blažitvijo negativnih 
posledic za zaposlovanje. To se odraža v 
specifičnem cilju SPP, ki je opredeljen na 
isti ravni in naveden skupaj s cilji politike 
iz člena [4] Uredbe EU [nova uredba o 
skupnih določbah].

podpiranjem najbolj prizadetih območij, pa 
tudi ljudi, ki tam živijo, zlasti prizadetih 
delavcev, in prispevati k pravičnemu 
prehodu na podnebno nevtralnost do 
leta 2050.V skladu s specifičnim ciljem 
SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira SPP, 
neposredno prispevati k spodbujanju in 
pospeševanju posledic prehoda s 
financiranjem diverzifikacije, 
preoblikovanjem in modernizacijo 
lokalnega gospodarstva ter blažitvijo 
negativnih posledic za zaposlovanje in 
življenjski standard. To se odraža v 
specifičnem cilju SPP, ki je opredeljen na 
isti ravni in naveden skupaj s cilji politike 
iz člena [4] Uredbe EU [nova uredba o 
skupnih določbah]. Podpora bi se morala 
zagotoviti tudi območjem, na katerih po 
postopni odpravi rudarskih dejavnosti 
prihaja do velikih strukturnih sprememb.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Uporaba podpore in financiranja 
Unije bi morala zagotoviti, da so vsi 
upravičeni projekti v vseh državah 
članicah skladni z odgovornostjo Unije za 
doseganje podnebne nevtralnosti do leta 
2050;

Predlog spremembe 6

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 

(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 
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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.

večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi morala kohezijska politika in 
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, 
prostovoljno prenesena iz ESRR in ESS+, 
lahko dodatno prispevajo k doseganju tega 
cilja in olajšajo zeleni prehod, hkrati pa v 
celoti prispevajo k novim kakovostnim 
delovnim mestom, vključujoči trajnostni 
rasti in regionalnemu razvoju.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Glede na pandemijo COVID-19 in 
kot dokaz zavezanosti Unije, da bo dosegla 
gospodarsko okrevanje prek trajnostnega 
razvoja, je nujno, da naslednji večletni 
finančni okvir in načrt za oživitev za 
Evropo zahtevata povečanje zneska, 
dodeljenega SPP. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Sredstva SPP bi morala biti 
sorazmerna z njegovim ambicioznim 
ciljem. Da bi se ublažili vplivi prehoda na 
podnebno nevtralnost, bi moral imeti SPP 
posebna dodeljena finančna sredstva, 
neodvisna od dodelitev drugih strukturnih 
in investicijskih skladov EU. Dostop do 
SPP ne bi smel biti pogojen s prenosi iz 
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drugih skladov EU. Ta neodvisni dostop 
bo omogočil, da SPP ustrezno deluje, 
doseže pričakovane rezultate in zagotovi 
predvidljivost za upravičence.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike.

(7) Samo sredstva SPP ne bodo 
zadostovala za obravnavanje vseh izzivov 
v zvezi s prehodom na podnebno 
nevtralnost. Zato bi sredstva iz SPP 
morala dopolnjevati sredstva, ki so na voljo 
v okviru kohezijske politike.Prostovoljni 
prispevki iz ESRR in ESS+ ne vplivajo na 
druge cilje kohezijske politike in 
dodeljena finančna sredstva za druge cilje 
v okviru ESRR in ESS+; Preneseni 
prispevki ne bi smeli presegati 20 % 
sredstev, ki so prvotno dodeljena državi 
članici za ESRR in ESS+.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Finančni znesek predstavlja 
prednostni referenčni znesek za Evropski 
parlament in Svet med letnim 
proračunskim postopkom v skladu s 
členom [17] Medinstitucionalnega 
sporazuma [med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju]+ in se lahko 
poveča s sklepom proračunskega organa. 
Poleg tega je mogoče finančna sredstva za 
SPP povečati z dodatnimi prispevki držav 
članic in drugih virov v skladu z veljavnim 
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osnovnim aktom, ti pa predstavljajo 
zunanje namenske prejemke poleg 
primerov iz točke (a) člena 21(2) finančne 
uredbe.
_____________
+ Sklic, ki se po potrebi posodobi za 
medinstitucionalni sporazum za obdobje 
2021–2027.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv in industrijskih dejavnosti z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov, 
ki jih je treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti ali 
prilagoditi, in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. SPP bi zato moral 
pokrivati vse države članice, razdelitev 
finančnih sredstev pa bi morala odražati 
sposobnost držav članic za financiranje 
naložb, potrebnih za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost.

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv in v manjši meri od 
industrijskih dejavnosti z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov, ki jih je 
treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti ali 
prilagoditi, in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. SPP bi zato moral 
pokrivati vse države članice, razdelitev 
finančnih sredstev pa bi morala podpreti 
države članice, ki to potrebujejo na 
podlagi njihove finančne sposobnosti za 
naložbe, potrebne za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost. Pri tem je treba 
posebno pozornost posvetiti otoškim ali 
redko poseljenim in oddaljenim 
območjem, kjer bo uresničevanje 
energetskega prehoda na podnebno 
nevtralnost večji izziv.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU). Pravila so 
določena v finančni uredbi, pri čemer 
določajo zlasti postopek za pripravo in 
izvrševanje proračuna prek nepovratnih 
sredstev, javnih naročil, nagrad in 
posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor 
odgovornosti finančnih udeležencev. 
Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 
PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V skladu z Uredbo (EU) .../... [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje] 
in v mejah sredstev, ki so tam dodeljena, bi 
bilo treba izvajati ukrepe za okrevanje in 
odpornost v okviru SPP, da bi se odzvali na 
vpliv krize brez primere zaradi COVID-19. 
Taka dodatna sredstva je treba uporabiti 
tako, da se zagotovi skladnost z roki iz 
uredbe (EU) .../...[ERI];

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora, 
pri tem pa ščitijo, ohranjajo in povečujejo 
naravni kapital Unije ter izboljšujejo 
zdravje in dobrobit ob upoštevanju tveganj 
in učinkov, povezanih z okoljem. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013, 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Podpora bi morala biti na voljo 
tudi posrednim sektorjem in delovnim 
mestom, ki so odvisna od vrednostnih 
verig fosilnih goriv in industrijskih 
postopkov z visokimi emisijami 
toplogrednih plinov, na primer za 
prekvalifikacijo delavcev. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi 
dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
ukrepi pomagajo blažiti negativne stranske 
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učinke prehoda na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.

_________________ _________________
13 Kakor je določeno v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru, Odboru regij in 
Evropski investicijski banki z naslovom 
Čist planet za vse – Evropska strateška 
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, 
konkurenčno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo (COM(2018) 773 final/2).

13 Kakor je določeno v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru, Odboru regij in 
Evropski investicijski banki z naslovom 
Čist planet za vse – Evropska strateška 
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, 
konkurenčno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo (COM(2018)0773).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) S SPP bi bilo treba tudi podpreti 
naložbe v socialne, izobraževalne, 
zdravstvene in kulturne projekte, pod 
pogojem, da ustvarjajo nova delovna 
mesta, zlasti v regijah, ki so odvisne od 
ogljično intenzivnega gospodarstva in ki 
jih je prizadel strukturni prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo, ki je 
gospodarno z viri. S tovrstnimi naložbami 
bi zagotovili, da bodo ljudje, ki živijo v 
regijah, kjer prihaja do prehoda, imeli 
dostop do visokokakovostnih storitev 
splošnega interesa, da bi podprli socialno 
pravičen prehod, pri katerem nihče ne bo 
prezrt.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, tudi 
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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.

tistih, ki jih bo prizadela energetska 
revščina, in tistih, ki štejejo za najbolj 
ranljive na podlagi Uredbe (EU) [ESS+], 
bi moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje 
in prekvalificiranje zadevnih delavcev, da 
bi se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim in doseganju 
enakosti med spoloma ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela. Ustvarjanje neto učinka na 
zaposlovanje z novimi visokokakovostnimi 
delovnimi mesti bi moral biti splošni cilj 
podnebnega prehoda ter mehanizma za 
pravičen prehod in SPP.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Potrebne so vključujoče politike in 
strategije, da ne bo prišlo do povečevanja 
neenakosti v procesu pravičnega prehoda. 
Spodbujanje socialne kohezije bi moralo 
biti vodilno načelo podpore v okviru SPP, 
in sicer bi bilo treba spodbujati enakost 
spolov, izboljšane pogoje za migrante in 
begunce, mlade in starejše delavce ter 
nizko kvalificirane delavce ter 
zagotavljati, da nihče ne bo zapostavljen.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Države članice in Komisija bi 
morale zagotoviti, da izvajanje 
prednostnih nalog, ki jih financira SPP, 
prispeva k spoštovanju in spodbujanju 
enakosti med moškimi in ženskami v 
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skladu s členom 8 PDEU. 

Predlog spremembe 19

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 
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 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo in spremembo strategije 
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 in bi 
morala biti trajnostna in v skladu z 
načelom „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, zlasti 
podpora za produktivne naložbe podjetij, ki 
niso MSP, pa bi morala biti omejena na 
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(c) člena 107(3) PDEU. podjetja, ki se nahajajo na območjih, ki so 
opredeljena kot območja, ki prejemajo 
pomoč, za namene vseh kategorij iz člena 
107(3) PDEU. Produktivne naložbe za 
podjetja ne bi smela izkrivljati konkurence 
med podjetji.

_________________ _________________
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).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pravila EU o državni pomoči 
morajo biti prožna, da bi lahko regije v 
prehodu privabile zasebne naložbe. Pri 
pripravi novih smernic bi morala 
Komisija zato upoštevati tudi težave 
strukturnih sprememb v zadevnih regijah 
in hkrati zagotoviti pošteno konkurenco 
na notranjem trgu. Pravila o državni 
pomoči bi morala vsem regijam, ki 
prejemajo podporo iz SPP, omogočiti, da 
učinkovito in dovolj zgodaj zmanjšajo 
tveganje za izgubo delovnih mest. Treba bi 
bilo dovoliti ustrezno prožnost v skladu z 
veljavnimi pravili, ne glede na status regij, 
ki prejemajo pomoč.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri (13) Da bi se zagotovili prožnost in 
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načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP 
načrtovati znotraj ene ali več namenskih 
prednostnih nalog v okviru programa, ki ga 
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

doslednost pri načrtovanju sredstev SPP v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“, bi morale države članice v tesnem 
sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi 
organi ter socialnimi partnerji sredstva iz 
SPP načrtovati znotraj ene ali več 
namenskih prednostnih nalog v okviru 
programa, ki ga podpira Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad plus (ESS+) ali Kohezijski 
sklad. V skladu s členom 21a Uredbe (EU) 
[nova uredba o skupnih določbah] se lahko 
sredstva SPP na prostovoljni osnovi 
okrepijo z dopolnilnimi sredstvi iz ESRR 
in ESS+, kadar je to utemeljeno in ne 
posega v uresničevanje ciljev teh skladov. 
Kadar objektivne okoliščine to 
upravičujejo, bi bilo mogoče pripraviti 
samostojen program SPP.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a)  Zneski, preneseni iz ESRR in 
ESS+, bi morali biti skladni z vrsto 
operacij, določenih v območnih načrtih 
pravičnega prehoda. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Izvrševanje sredstev SPP bi moralo 
čim bolj zmanjšati upravno breme in 
stroške za upravičence sklada in za vse 
udeležene akterje v skladu z ukrepi 
poenostavitve, ki jih je uvedla Uredba 
(EU) .../... [nova uredba o skupnih 
določbah].
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Predlog spremembe 24

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 izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bodo države 
članice v tesnem sodelovanju z vsemi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi in ob 
podpori Komisije pripravile 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. Poleg tega 
bi morali biti območni načrti za pravičen 
prehod skladni z ustreznimi območnimi 
strategijami iz člena [23] Uredbe (EU) 
[nova uredba o skupnih določbah], 
vključno s strategijami pametne 
specializacije (S3), nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti in 
evropskim stebrom socialnih pravic, da bi 
oblikovali in izvrševali SPP, ki bo 
vključeval strateško usklajevanje lokalnih, 
regionalnih in nacionalnih prizadevanj in 
prizadevanj Unije za diverzifikacijo 
regionalnih gospodarstev, ob 
zagotavljanju pravičnega in poštenega 
prehoda.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Vse države članice bi morale 
podpreti cilj Unije glede podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, da bi bil 
ekološki prehod uspešen. Države članice, 
ki se niso zavezale k izvajanju navedenega 
cilja, bi morale imeti le delni dostop do 
svojih nacionalnih dodelitev v okviru 
SPP. V takem primeru bi bilo treba dati 
prednost regijam v državah članicah, ki so 
se zavezale k uresničevanju tega cilja.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, povečanje zaposlenosti in 
preprečevanje poslabšanja okolja, zlasti 
kar zadeva preureditev ali zaprtje obratov, 
v katerih se proizvajajo fosilna goriva ali 
izvajajo druge dejavnosti z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov. 
Navedena območja bi morala biti natančno 
opredeljena in so lahko del večjih enot ali 
ustrezajo večjim enotam, kot so regije na 
ravni NUTS 3. Načrti bi morali podrobno 
opisovati izzive in potrebe navedenih 
območij ter opredeljevati vrsto potrebnih 
operacij na način, ki zagotavlja skladen 
razvoj na podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. V načrtih bi bilo 
treba podrobno opredeliti sinergije in 
dopolnjevanje z drugimi programi in 
stebri mehanizma Unije za pravičen 
prehod in po potrebi s skladom za 
modernizacijo, da bi se spopadli z 
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ugotovljenimi razvojnimi 
potrebami. Finančno podporo iz SPP bi 
morale prejeti samo naložbe, ki so v skladu 
z načrti za prehod. Območni načrti za 
pravični prehod bi morali biti del 
programov (po potrebi s podporo ESRR, 
ESS+, Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih 
odobri Komisija. Komisija bi morala 
zagotoviti tehnično pomoč, če tako 
zahtevajo države članice, če nimajo 
potrebne upravne zmogljivosti ali imajo 
težave pri oblikovanju območnih načrtov 
za pravičen prehod.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ob upoštevanju ogromnega truda, 
ki ga morajo MSP vložiti za boj proti 
posledicam pandemije COVID-19, bi bilo 
treba lokalne, regionalne in nacionalne 
organe, podjetja in druge subjekte, ki 
zaprosijo za financiranje v okviru SPP, 
podpreti z enostavnim, celovitim in zlahka 
obvladljivim postopkom prijave in 
poročanja, ki bo omogočal usmerjeno 
podporo.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za večjo usmerjenost uporabe 
virov SPP v rezultate bi bilo treba Komisiji 
v skladu z načelom sorazmernosti 
omogočiti, da v primeru resnega 
nedoseganja ciljev, določenih za specifični 
cilj SPP uporabi finančne popravke.

(16) Za zagotovitev doseganja želenih 
rezultatov pri uporabi virov SPP bi bilo 
treba Komisiji v skladu z načelom 
sorazmernosti omogočiti, da v primeru 
resnega nedoseganja ciljev, določenih za 
specifični cilj SPP, uporabi finančne 
popravke.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira SPP bi bilo treba na Komisijo 
prenesti izvedbena pooblastila za določitev 
letne razdelitve razpoložljivih dodelitev po 
državah članicah v skladu s Prilogo I.

(18) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira SPP bi bilo treba na Komisijo 
prenesti delegirana pooblastila za 
določitev letne razdelitve razpoložljivih 
dodelitev po državah članicah v skladu s 
Prilogo I. .

Predlog spremembe 30

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 območjem, 
ki se soočajo z resnimi socialno-
ekonomskimi in geografskimi izzivi, ki 
izhajajo iz procesa prehoda Unije na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju „glede omogočanja 
regijam in ljudem, da obravnavajo socialne 
gospodarske in okoljske učinke prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo“.

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju „glede omogočanja 
regijam in ljudem, da obravnavajo socialne 
gospodarske in okoljske učinke prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo“. 
Naložbe bi morale biti namenjene 
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zmanjšanju izgub delovnih mest, ki bodo 
posledica prehoda, s podpiranjem 
preoblikovanja in ustvarjanja novih 
delovnih mest.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo 7,5 milijarde EUR v cenah 
iz leta 2018,in se lahko povečajo, odvisno 
od primera, z dodatnimi sredstvi, 
dodeljenimi v proračunu Unije, in iz 
drugih virov v skladu z veljavnim 
temeljnim aktom.

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo 25 000 000 000 EUR v 
cenah iz leta 2018. Poleg tega je mogoče 
finančna sredstva za SPP dodatno 
povečati s prostovoljnimi prispevki držav 
članic in iz drugih virov v skladu z 
veljavnim temeljnim aktom, ki 
predstavljajo zunanje namenske prejemke 
poleg primerov iz točke (a) člena 21(2) 
finančne uredbe.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

0,35 % zneska iz prvega pododstavka se 
dodeli za tehnično pomoč na pobudo 
Komisije.

Minimalni delež v višini 0,35 % zneska iz 
prvega pododstavka se dodeli za tehnično 
pomoč na pobudo Komisije, pri čemer je 
možno ta delež na prošnjo države članice 
povečati na podlagi specifičnosti 
območnega načrta za pravični prehod.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



PE648.513v02-00 22/39 AD\1207374SL.docx

SL

3. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme odločitev, s katero določi letno 
razdelitev sredstev, vključno s kakršnimi 
koli dodatnimi sredstvi iz odstavka 2 po 
državah članicah v skladu z metodologijo 
iz Priloge I.

3. Komisija je pooblaščena, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 10 in 
za dopolnitev te uredbe sprejme odločitev, 
s katero določi letno razdelitev sredstev, 
vključno s kakršnimi koli dodatnimi 
sredstvi iz odstavka 2 po državah članicah 
v skladu z metodologijo iz Priloge I. 

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za države članice, ki še niso zavezane 
cilju Unije podnebne nevtralnosti do leta 
2050, se dostop do skupne projektne 
dokumentacije omeji na eno tretjino 
njihove nacionalne dodelitve 
(„nezamrznjeni del“), preostali dve tretjini 
(„zamrznjeni del“) pa se dasta na voljo ob 
sprejetju takšne zaveze. V takem primeru 
imajo regije, ki se zavežejo izvajanju tega 
cilja, prednostni dostop do zamrznjenega 
dela nacionalne dodelitve.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od člena [21a] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] za dodatna sredstva iz 
odstavka 2, dodeljena za SPP v proračunu 
Unije ali zagotovljena iz drugih virov, ni 
potrebna dopolnilna podpora iz ESRR ali 
ESS+.

črtano
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3 a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva iz instrumenta Evropske unije za 
okrevanje

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz člena 2 Uredbe (EU) [o 
evropskem instrumentu za reševanje] se 
izvajajo v okviru EKSRP v višini 
30 000 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 
zneska iz točke (a)(vi) člena 3(2) navedene 
uredbe ter ob upoštevanju njenega člena 
4(3), (4) in (8).

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta znesek se šteje za druge vire iz člena 
3(2) in pomeni zunanje namenske 
prejemke v skladu s členom 21(5) Uredbe 
(EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a. 
Ti viri se poleg skupnih sredstev iz člena 3 
dajo na voljo za proračunske obveznosti v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“ za leta od 2021 do 2024, kot sledi:
– 2021: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023: 7 496 371 621 EUR; 
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– 2024: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, 
(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, 
(EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa 
št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 
30.7.2018, str. 1–222).

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se 15 295 823 EUR v cenah iz 
leta 2018 sredstev iz prvega pododstavka 
da na razpolago za upravne odhodke.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Minimalni delež v višini 0,35 % 
zneska iz prvega pododstavka se dodeli za 
tehnično pomoč na pobudo Komisije, pri 
čemer je možno ta delež na prošnjo države 
članice povečati na podlagi specifičnosti 
območnega načrta za pravični prehod.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Letna razčlenitev zneska iz 
odstavka 1 po državah članicah v skladu z 
metodologijo iz Priloge I se vključi v sklep 
Komisije iz člena 3(3).

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od člena 14(3) 
finančne uredbe se pravila o sprostitvi 
obveznosti iz poglavja IV naslova VII 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] uporabljajo za proračunske 
obveznosti, ki temeljijo na sredstvih iz 
odstavka 1. Z odstopanjem od člena 
12(4)(c) finančne uredbe se ta sredstva ne 
uporabijo za poznejši program ali ukrep.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. SPP podpira samo dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z njegovim 
specifičnim ciljem, kakor je določen v 
členu 2, in ki prispevajo k izvajanju 
območnih načrtov za pravični prehod, 
pripravljenih v skladu s členom 7.

1. SPP podpira samo dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z njegovim 
specifičnim ciljem, kakor je določen v 
členu 2, in ki prispevajo k izvajanju 
območnih načrtov za pravični prehod, 
pripravljenih v skladu s členom 7. Sredstva 
SPP so dodatna sredstva in ne 
nadomeščajo podpore dejavnostim iz 
ESRR, ESS+ ali drugih programov Unije.
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Predlog spremembe 45

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) produktivne naložbe v MSP, 
vključno z zagonskimi podjetji, ki vodijo h 
gospodarski diverzifikaciji in preusmeritvi;

(a) produktivne in trajnostne naložbe, 
zlasti v MSP in zagonska podjetja, ki 
vodijo k ustvarjanju dostojnih in 
trajnostnih delovnih mest, gospodarski 
diverzifikaciji in preusmeritvi;

Predlog spremembe 46

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naložbe v ustanavljanje novih 
podjetij, tudi z uporabo podjetniških 
inkubatorjev in storitev svetovanja;

(b) naložbe v ustanavljanje novih 
podjetij, diverzifikacijo že uveljavljenih 
podjetij ali alternativne trajnostne 
gospodarske dejavnosti, tudi z uporabo 
podjetniških inkubatorjev in storitev 
svetovanja;

Predlog spremembe 47

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti ter v spodbujanje 
prenosa naprednih tehnologij;

(c) naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti, vključno z 
raziskovalnimi institucijami ali 
univerzami, ter v spodbujanje prenosa in 
sprejetje naprednih tehnologij;

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) naložbe za spodbujanje prometnih 
sistemov, ki izboljšujejo in povečujejo 
trajnost za mobilnost v mestih, tudi z 
uporabo pametnih tehnoloških rešitev;

Predlog spremembe 49

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, zlasti če so ukrepi na 
strani povpraševanja nezadostni, v 
uvajanje tehnologije in nameščanje 
infrastrukture za cenovno dostopno čisto in 
trajnostno energijo, zmanjšanje odvisnosti 
od ogljično intenzivne energije in 
energijske revščine, zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, vključno z naložbami 
v trajnostni promet in infrastrukturo, med 
drugim s spodbujanjem elektrifikacije in 
uporabe biogoriv, in naložbe v ciljno 
usmerjene ukrepe za energetsko 
učinkovitost in energijo iz obnovljivih 
virov;

Predlog spremembe 50

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe v energijsko učinkovitost 
in obnovljive vire energije, vključno z 
naložbami v daljinsko ogrevanje;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost, tudi v visokohitrostna 
omrežja, kot so optična vlakna do 
posameznih gospodinjstev na otoških, 
oddaljenih in redko poseljenih območjih; 

Predlog spremembe 52

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) naložbe v obnovo in 
dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena;

(f) naložbe v obnovo in 
dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena, ob 
zagotavljanju skladnosti z načelom 
„onesnaževalec plača“;

Predlog spremembe 53

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) naložbe v družbeno infrastrukturo 
in razvoj socialnih storitev splošnega 
pomena;

Predlog spremembe 54

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev;

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev in iskalcev zaposlitve, zlasti 
nezadostno uporabljenih ali z nizko 
stopnjo izobrazbe;
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Predlog spremembe 55

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pomoč iskalcem zaposlitve pri 
iskanju zaposlitve;

(i) dejavne politike zaposlovanja in 
upravljanja znanj in spretnosti, ki bodo 
usmerjene v sektorje in delovna mesta 
prihodnosti, ter pomoč iskalcem zaposlitve 
pri iskanju zaposlitve;

Predlog spremembe 56

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve;

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve, s katerim bi zagotovili enak 
dostop ter spodbujali enakost spolov;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko SPP na območjih, ki so 
opredeljena kot območja, ki prejemajo 
pomoč v skladu s točkama (a) in (c) člena 
107(3) PDEU, podpira produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, če so bile 
take naložbe odobrene kot del območnega 
načrta za pravični prehod na podlagi 
informacij, ki se zahtevajo v skladu s točko 
(h) člena 7(2). Take naložbe so upravičene 
le, če so potrebne za izvajanje območnega 
načrta za pravični prehod.

Poleg tega lahko SPP v vseh kategorijah iz 
člena 107(3) PDEU podpira produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, če so take 
naložbe odobrene kot del območnega 
načrta za pravični prehod na podlagi 
informacij, ki se zahtevajo v skladu s točko 
(h) člena 7(2). Take naložbe so upravičene 
le, če so potrebne za izvajanje območnega 
načrta za pravični prehod.
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Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podjetij v težavah, kakor so 
opredeljena v členu 2(18) Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/201416;

(c) podjetij v težavah, kakor so 
opredeljena v členu 2(18) Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/201416, razen tistih, ki lahko 
pridobijo podporo za zelene naložbe, novo 
tehnologijo in infrastrukturo, ki bi lahko 
prispevale k zmanjšanju izpustov 
toplogrednih plinov, energetski 
učinkovitosti in/ali proizvodnji energije iz 
obnovljivih virov;

_____________________ _______________________
16 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

16 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložb v širokopasovno 
infrastrukturo na območjih, na katerih sta 
vsaj dve širokopasovni omrežji 
enakovredne kategorije.

(e) naložb v širokopasovno 
infrastrukturo na območjih, na katerih sta 
vsaj dve širokopasovni omrežji 
enakovredne kategorije. Ta izključitev ne 
velja za otoška, oddaljena in redko 
poseljena območja, kjer so potrebne nove 
individualne infrastrukture visoke 
hitrosti, da bi dosegli posamezna 
gospodinjstva.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa, ki 
ga podpirajo Evropski sklad za regionalni 
razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR), 
Evropski socialni sklad plus (ESS +) ali 
Kohezijski sklad ali eden ali več posebnih 
programov, kadar objektivne okoliščine 
upravičujejo takšno ukrepanje.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načrtovanje sredstev SPP je v skladu s 
členom [6] Uredbe (EU) .../... [nova 
uredba o skupnih določbah] in zagotavlja 
neposredno udeležbo organov zadevnih 
ozemelj na ravni NUTS2 ali NUTS3, in 
sicer z dodelitvijo sredstev prek 
regionalnih programov, če so le-ti 
vzpostavljeni, ali z izkoriščanjem 
integriranih teritorialnih orodij iz členov 
od [22 do 28] Uredbe (EU) .../... [nova 
uredba o skupnih določbah].

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
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ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice ter z 
obstoječimi ustreznimi regionalnimi in 
lokalnimi strategijami.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP 
za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP lahko zajemajo sredstva SPP, 
ki predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prostovoljno 
prenesenih v skladu s členom [21a] Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah]. 
Skupni znesek sredstev ESRR in ESS+, 
prostovoljno prenesen na prednostno 
nalogo SPP, ne ogroža ustrezno 
financiranje prednostnih nalog iz ESRR 
in ESS+. Preneseni prispevki ne presegajo 
20 % sredstev, ki so bila prvotno 
dodeljena državi članici za ESRR in ESS 
+, in ne presegajo 60 % zneska podpore iz 
prednostne naloge SPP.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 

1. Države članice ob popolni 
skladnosti z načelom partnerstva skupaj z 
vsemi ustreznimi organi in socialnimi 
partnerji, zlasti na lokalni in regionalni 
ravni zadevnih območij, v skladu s členom 
[6] Uredbe EU .../... [nova uredba o 
skupnih določbah] pripravijo enega ali več 
območnih načrtov za pravični prehod, ki 
pokrivajo eno ali več prizadetih območij, ki 
so lahko del večjih ravni ali jim ustrezajo, 
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št. 868/201417, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

kot je recimo raven 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/201417, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih, zaposlitvenih in socialnih 
učinkov prehoda, zlasti glede pričakovane 
izgube delovnih mest v proizvodnji in 
uporabi fosilnih goriv ter potreb po 
preoblikovanju proizvodnih procesov 
industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov. Za 
določitev ciljnih območij in razporeditev 
sredstev med njimi se uporabijo 
objektivna in pregledna merila. Če država 
članica to zahteva, Komisija zagotovi 
tehnično pomoč pri pripravi območnih 
načrtov za pravičen prehod.

_________________ _________________
17 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).

17 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).

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ocena izzivov, s katerimi se pri 
prehodu soočajo najbolj prizadeta območja, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi učinki prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, v kateri so 
opredeljeni potencialno število prizadetih 
in izgubljenih delovnih mest, razvojne 
potrebe ter cilji, ki jih je treba doseči do 
leta 2030, povezani s preoblikovanjem ali 
zaprtjem dejavnosti z visoko intenzivnostjo 

(c) ocena izzivov, s katerimi se pri 
prehodu soočajo najbolj prizadeta območja, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi učinki ter tudi postranskimi 
koristmi, zlasti za zdravje in dobro 
počutje, pri prehodu na podnebno 
nevtralno krožno gospodarstvo, ki bo v 
celoti temeljilo na obnovljivih virih 
energije in bo energetsko učinkovito, v 
oceni pa so opredeljeni potencialno število 
prizadetih in izgubljenih delovnih mest ter 
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toplogrednih plinov na teh območjih; tudi morebitno ustvarjanje novih delovnih 
mest in druge socialne posledice, razvojne 
potrebe ter cilji, ki jih je treba doseči do 
leta 2030, povezani s preoblikovanjem ali 
zaprtjem dejavnosti z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov na teh območjih;

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opis pričakovanega prispevka 
podpore iz SPP pri obravnavanju socialnih, 
gospodarskih in okoljskih učinkov prehoda 
na podnebno nevtralno gospodarstvo;

(d) opis pričakovanega prispevka 
podpore iz SPP pri obravnavanju socialnih, 
gospodarskih in okoljskih izzivov in 
priložnosti prehoda na podnebno nevtralno 
krožno gospodarstvo, ki bo v celoti 
temeljilo na obnovljivih virih energije in 
bo energetsko učinkovito, opisu pa se 
priloži natančen seznam načrtovanih 
ukrepov;

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod in po 
potrebi s skladom za modernizacijo za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih potreb 
na območju, ki ga pokriva načrt.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V pripravo in izvajanje območnih 3. V pripravo in izvajanje območnih 
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načrtov za pravični prehod so vključeni 
ustrezni partnerji v skladu s členom [6] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

načrtov za pravični prehod so vključeni vsi 
ustrezni partnerji v skladu s členom [6] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] in ustrezni deležniki na 
prizadetih območjih iz odstavka 1 tega 
člena po pristopu od spodaj navzgor.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Območni načrti za pravični prehod so 
skladni s teritorialnimi strategijami iz 
člena [23] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], ustreznimi strategijami 
pametne specializacije, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti ter 
evropskim stebrom socialnih pravic.

Območni načrti za pravični prehod so 
skladni s teritorialnimi strategijami iz 
člena [23] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], ustreznimi strategijami 
pametne specializacije, ki po možnosti 
opredeljujejo okvirne prednostne naloge 
in postopke izvajanja, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti ter 
evropskim stebrom socialnih pravic in 
obstoječimi regionalnimi in lokalnimi 
strategijami.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 8(4) se prenese 
na Komisijo za nedoločen čas od [datuma 
začetka veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 3(3) in 8(4) se 
prenese na Komisijo za nedoločen čas od 
[datuma začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



PE648.513v02-00 36/39 AD\1207374SL.docx

SL

3. Prenos pooblastila iz člena 8(4) 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz členov 3(3) in 
8(4) lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 8(4), začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 3(3) in člena 8(4), začne veljati le, če 
mu niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred 
iztekom tega roka tako Evropski parlament 
kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a) se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 2 milijardi EUR. Zneski, ki 
presegajo 2 milijardi EUR na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 20 % celotne dodelitve. Zneski, 
ki presegajo prag 20 %, se proporcionalno 
prerazporedijo na dodelitve za vse druge 
države članice. Deleži držav članic se 
ustrezno preračunajo;
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) dve tretjini nacionalnih dodelitev 
sta odvisni od odobritve in zavezanosti 
države članice cilju podnebne nevtralnosti 
do leta 2050. Ta znesek se prenese v 
rezervo, dokler zadevna država članica ne 
sprejme te zaveze. V tem primeru se 
regijam držav članic, ki potrdijo in se 
zavežejo k uresničevanju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije do leta 2050, dodeli 
prednostni dostop do sredstev.
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