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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 
sredstvih.1

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 in dodeljevanje tega sklada 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.

Predlagane spremembe temeljijo na zgornjih ugotovitvah. Zlasti se predlaga prekinitev 
povezav s kohezijskimi skladi, kadar to pomeni obvezno usklajeno financiranje različnih 
skladov, in povečanje proračuna za ta samostojni sklad. Če Komisija meni, da je najnižja 
raven, da bi bil SPP učinkovit, 7,5 milijarde EUR, dopolnjeno z dodeljenimi finančnimi 
sredstvi iz kohezijskih skladov, ki znašajo vsaj 1,5-krat toliko, bi bilo treba skupni znesek 
neodvisnega SPP povečati na 18,75 milijarde EUR. Povečanje sredstev SPP bo pomenilo tudi 
povečanje zgornje meje v Prilogi I, ki trenutno znaša 2 milijardi EUR. Ob uporabi enakega 
razmerja, kot je pri skupnih dodeljenih finančnih sredstvih, bi bilo treba zgornjo mejo 
povečati na 5 milijard EUR.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva 

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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naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 SPP 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.

Or. en

Obrazložitev

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 „usklajevanjem 
financiranja“ iz drugih kohezijskih skladov, da se ne bi vplivalo na uporabo in dodelitev teh 
skladov. Z zahtevo, da se dodelitve SPP uskladijo s kohezijskimi sredstvi, bi državam 
članicam naložili dodaten pogoj, kar bi pomenilo dodatno breme.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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 „usklajevanjem 
financiranja“ iz drugih kohezijskih skladov, da se ne bi vplivalo na uporabo in dodelitev teh 
skladov. Z zahtevo, da se dodelitve SPP uskladijo s kohezijskimi sredstvi, bi državam 
članicam naložili dodaten pogoj, kar bi pomenilo dodatno breme.

Predlog spremembe 3

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 morala sredstva iz 
SPP dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
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 

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
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 
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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.

nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad.

Or. en

Obrazložitev

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 „usklajevanjem 
financiranja“ iz drugih kohezijskih skladov, da se ne bi vplivalo na uporabo in dodelitev teh 
skladov. Z zahtevo, da se dodelitve SPP uskladijo s kohezijskimi sredstvi, bi državam 
članicam naložili dodaten pogoj, kar bi pomenilo dodatno breme.

Predlog spremembe 5

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 18,75 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.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom, da se ne sprejmejo nobeni transferji iz kohezijskih skladov, se skupna 
sredstva SPP povečajo z ustreznimi zneski, ki jih je Komisija predvidela kot minimalni 
prispevek iz kohezijskih skladov. Zato se bodo skupna sredstva povečala na 7,5 milijarde 
EUR (prvotna dodelitev SPP) + 7,5 milijarde EUR, pomnoženo z 1,5 (minimalni prenos, ki ga 
je Komisija predvidela iz kohezijskih skladov) = 18,75 milijarde EUR.
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Predlog spremembe 6

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

Or. en

Obrazložitev

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 „usklajevanjem 
financiranja“ iz drugih kohezijskih skladov, da se ne bi vplivalo na uporabo in dodelitev teh 
skladov. Z zahtevo, da se dodelitve SPP uskladijo s kohezijskimi sredstvi, bi državam 
članicam naložili dodaten pogoj, kar bi pomenilo dodatno breme.

Predlog spremembe 7

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 zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice.

Or. en
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Obrazložitev

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 „usklajevanjem 
financiranja“ iz drugih kohezijskih skladov, da se ne bi vplivalo na uporabo in dodelitev teh 
skladov. Z zahtevo, da se dodelitve SPP uskladijo s kohezijskimi sredstvi, bi državam 
članicam naložili dodaten pogoj, kar bi pomenilo dodatno breme.

Predlog spremembe 8

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 5 milijard EUR. Zneski, ki 
presegajo 5 milijard EUR na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;

Or. en

Obrazložitev

Ker se skupna sredstva SPP povečajo, se poveča tudi zgornja meja, in sicer z uporabo istega 
multiplikatorja.


