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Predlog spremembe 30
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe. Uporaba pomoči in sredstev 
Unije iz mehanizma za pravični prehod 
zagotavlja, da so vsi ustrezni projekti v 
vseh državah članicah skladni z 
odgovornostjo vseh držav članic za 
doseganje podnebne nevtralnosti do leta 
2050, ki jo je Evropski parlament podprl v 
svoji resoluciji (2019/2930(RSP), 
Evropski svet pa v dokumentu 
EUCO29/19.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin



PE657.150v01-00 4/148 AM\1212239SL.docx

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da Unija do leta 2030 doseže 
podnebne in energetske cilje, kot so 
določeni v Uredbi (EU) .../... Evropskega 
parlamenta in Sveta [o vzpostavitvi okvira 
za doseganje podnebne nevtralnosti in 
spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 
(evropska podnebna pravila)], do leta 
2050 pa podnebno nevtralnost na 
učinkovit in pravičen način, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
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novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, obenem pa si 
prizadevamo za družbeno-gospodarsko 
trajnost, je bil v okviru evropskega 
zelenega dogovora napovedan mehanizem 
za pravični prehod, ki bo zagotavljal 
sredstva za soočanje z izzivom, ki ga 
predstavljajo podnebne spremembe, tako, 
da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe. Da bi bil uspešen, bi moral 
prehod zmanjšati neenakosti, ustvariti 
neto nova visokokakovostna delovna 
mesta ter biti pošten in s socialnega vidika 
sprejemljiv za vse.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
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zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja, zlasti ogljično intenzivne regije ter 
tiste, v katerih sektor fosilnih goriv 
zagotavlja veliko število delovnih mest. 
Poleg tega bodo za upravljanje prehoda 
potrebne znatne strukturne spremembe.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. fr

Predlog spremembe 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji najpozneje do leta 
2050 ali prej na učinkovit in pravičen 
način doseže podnebna nevtralnost, je bil v 
okviru evropskega zelenega dogovora 
napovedan mehanizem za pravični prehod, 
ki bo zagotavljal finančna sredstva in 
znanje za soočanje s podnebno krizo, tako, 
da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe na regionalni in na 
nacionalni ravni.

_________________ _________________
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9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
domnevno novo politiko rasti za Evropo 
ter zastavila ambiciozne cilje za boj proti 
podnebnim spremembam in varstvo okolja. 
V skladu s ciljem, da se v Uniji do leta 
2050 na učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje s 
prehodom na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, tako, da pri tem ne bo nihče 
prezrt. Najbolj ranljive regije in najbolj 
ranljivi ljudje so najbolj izpostavljeni 
škodljivim učinkom podnebnih sprememb 
in degradacije okolja. Poleg tega bodo za 
upravljanje prehoda potrebne znatne 
strukturne spremembe.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2040 ali prej 
na učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Mehanizem 

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Mehanizem 
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za pravični prehod sestavljajo trije stebri: 
Sklad za pravični prehod, ki se bo izvajal v 
okviru deljenega upravljanja, namenski 
program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 
javnem sektorju, namenjen mobilizaciji 
dodatnih naložb v zadevne regije.

za pravični prehod sestavljajo trije stebri: 
Sklad za pravični prehod, ki se bo izvajal v 
okviru deljenega upravljanja, namenski 
program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 
javnem sektorju, namenjen mobilizaciji 
dodatnih naložb v zadevne regije. Vsi trije 
stebri se dopolnjujejo pri podpori 
izvajanju zelenega dogovora ter 
obravnavanju gospodarske, socialne in 
energetske trajnosti, energetske varnosti, 
cenovne dostopnosti energije ter 
regionalnih izzivov in priložnosti prehoda 
na trajnostno, podnebno nevtralno krožno 
gospodarstvo, ki bo odporno na podnebne 
spremembe in učinkovito z viri, 
najpozneje do leta 2050.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020)0021.

Or. en

Predlog spremembe 38
Jonás Fernández

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Mehanizem 
za pravični prehod sestavljajo trije stebri: 
Sklad za pravični prehod, ki se bo izvajal v 
okviru deljenega upravljanja, namenski 
program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Te regije in 
sektorje opredelijo Komisija in države 
članice v skladu z območnimi načrti za 
pravični prehod, ki so oblikovani v skladu 
s členom 7 uredbe [uredba o SPP] in jih 
potrdi Komisija. Mehanizem za pravični 
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javnem sektorju, namenjen mobilizaciji 
dodatnih naložb v zadevne regije.

prehod sestavljajo trije stebri: Sklad za 
pravični prehod, ki se bo izvajal v okviru 
deljenega upravljanja, namenski program 
za pravični prehod v okviru InvestEU in 
instrument za posojila v javnem sektorju, 
namenjen mobilizaciji dodatnih naložb v 
zadevne regije.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020)0021.

Or. en

Predlog spremembe 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Mehanizem 
za pravični prehod sestavljajo trije stebri: 
Sklad za pravični prehod, ki se bo izvajal v 
okviru deljenega upravljanja, namenski 
program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 
javnem sektorju, namenjen mobilizaciji 
dodatnih naložb v zadevne regije.

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb, ki jih 
zahteva EU. Mehanizem za pravični 
prehod sestavljajo trije stebri: Sklad za 
pravični prehod, ki se bo izvajal v okviru 
deljenega upravljanja, namenski program 
za pravični prehod v okviru InvestEU in 
instrument za posojila v javnem sektorju, 
namenjen mobilizaciji dodatnih naložb v 
zadevne regije.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020)0021.

Or. en
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Predlog spremembe 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Mehanizem 
za pravični prehod sestavljajo trije stebri: 
Sklad za pravični prehod, ki se bo izvajal v 
okviru deljenega upravljanja, namenski 
program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 
javnem sektorju, namenjen mobilizaciji 
dodatnih naložb v zadevne regije.

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije, ljudi in 
sektorje, na katere prehod trenutno najbolj 
vpliva zaradi njihove odvisnosti od fosilnih 
goriv, vključno s premogom, šoto in 
naftnim skrilavcem, ali od industrijskih 
postopkov z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov, imajo pa manjše 
zmogljivosti za financiranje potrebnih 
naložb. Mehanizem za pravični prehod 
sestavljajo trije stebri: Sklad za pravični 
prehod, ki se bo izvajal v okviru deljenega 
upravljanja, namenski program za pravični 
prehod v okviru InvestEU in instrument za 
posojila v javnem sektorju, namenjen 
mobilizaciji dodatnih naložb v zadevne 
regije.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020)0021.

Or. en

Predlog spremembe 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod 
sprejela 14. januarja 202011. Za boljše 
načrtovanje in izvajanje Skladov bodo 
sprejeti območni načrti za pravični prehod, 
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ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod.

ki določajo ključne korake in časovnico 
procesa prehoda ter opredeljujejo tista 
območja, ki so zaradi prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo najbolj prizadeta, 
imajo pa manj zmogljivosti za spopadanje 
z izzivi, ki jih prinaša prehod. Ritem 
načrtovanja Sklada bo treba prilagoditi 
študiji učinka, ki naj bi bila končana 
septembra in bo proučila dve možnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 na 50 ali 55 % v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990, razlika med obema 
stopnjama pa ustreza zmanjšanju emisij 
za 280 megaton (Mt) toplogrednih plinov.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2019)0022.

Or. fr

Predlog spremembe 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod.

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje sklada bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa proti 
doseganju podnebnih ciljev Unije do leta 
2030 in podnebne nevtralnosti do leta 
2050, pri katerem ne bo nihče prezrt, ter 
opredeljujejo tista območja, ki so zaradi 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod. Le države članice, ki 
so zavezane doseganju podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, bi morale 
prejemati sredstva iz instrumenta.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020)0022.
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Or. en

Predlog spremembe 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod.

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje sklada bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod. Načelo partnerstva 
se nanaša na pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje območnih 
načrtov za pravični prehod iz člena [7] 
Uredbe [uredba o SPP].

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020)0022.

Or. en

Predlog spremembe 44
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Sklad za pravični prehod je 
bistveni del svežnja ukrepov EU za 
okrevanje in odpornost in bi moral to 
vlogo ohraniti z ustreznimi znatnimi 
sredstvi.
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Predlog spremembe 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale biti skladne z Uredbo (EU) 
2020/852 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb [uredba o 
taksonomiji] ter zagotavljati sinergije z 
dejavnostmi, ki jih podpirata druga stebra 
mehanizma za pravični prehod, in jih 
dopolnjevati. Naložbe, ki niso skladne z 
doseganjem podnebnih in okoljskih ciljev 
Unije, ne bi smele biti upravičene do 
pomoči iz instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
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tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati, da bi 
zagotovili, da vsi trije stebri delujejo v 
skladu z istimi cilji. Komisija bi morala 
redno spremljati komplementarnost med 
tremi stebri in si prizadevati za 
zagotavljanje sinergij, kjer je to mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 47
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati. 
Koristi instrumenta bi lahko bili deležni 
tudi sektorji ali regije, ki jih je podnebni 
prehod posebej prizadel, a se prvi steber 
ne osredotoča posebej nanje.

Or. en
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Predlog spremembe 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati. Koristi 
instrumenta bi lahko bili deležni tudi 
sektorji ali regije, ki jih je podnebni 
prehod posebej prizadel, a se prvi steber 
ne osredotoča posebej nanje.

Or. en

Predlog spremembe 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
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prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati. Iz 
področja uporabe tega instrumenta bi bilo 
treba izvzeti sektorje, ki so izključeni na 
podlagi uredbe o Skladu za pravični 
prehod.

Or. fr

Predlog spremembe 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija, in 
prispevati k doseganju ciljev zelenega 
dogovora in evropskega stebra socialnih 
pravic. Dejavnosti, predvidene za podporo, 
bi morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

Or. en

Predlog spremembe 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica socialnih in gospodarskih 
izzivov, ki jih prinaša prehod in so opisani 
v območnih načrtih za pravični prehod, 
kakor jih sprejme Komisija po smotrnih 
posvetovanjih z vsemi ustreznimi deležniki 
na regionalni ravni. Dejavnosti, 
predvidene za podporo, bi morale ustrezati 
dejavnostim, ki jih podpirata druga stebra 
mehanizma za pravični prehod, in jih 
dopolnjevati.

Or. en

Predlog spremembe 52
Esther de Lange

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija, in 
biti skladne s ciljem podnebne 
nevtralnosti Unije do leta 2050. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

Or. en
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Predlog spremembe 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Instrument za posojila v javnem 
sektorju (v nadaljnjem besedilu: 
instrument) tvori tretji steber mehanizma 
za pravični prehod, ki subjekte javnega 
sektorja podpira pri njihovih naložbah. 
Take naložbe bi morale zadovoljevati 
razvojne potrebe, ki so posledica izzivov, 
ki jih prinaša prehod in so opisani v 
območnih načrtih za pravični prehod, 
kakor jih je sprejela Komisija. Dejavnosti, 
predvidene za podporo, bi morale ustrezati 
dejavnostim, ki jih podpirata druga stebra 
mehanizma za pravični prehod, in jih 
dopolnjevati.

Or. en

Predlog spremembe 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri doseganju podnebnih in 
energetskih ciljev Unije do leta 2030, kot 
so določeni v Uredbi (EU)…/… 
Evropskega parlamenta in Sveta [za 
doseganje podnebne nevtralnosti in 
spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 
(evropska podnebna pravila)] in pri 
prehodu na podnebno in ogljično nevtralno 
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z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

gospodarstvo do leta 2050, kakor je 
opisano v območnih načrtih za pravični 
prehod. Podprte naložbe lahko zajemajo 
čisto tehnologijo in infrastrukturo, 
vključno z obnovljivimi viri energije, 
oskrbo z vodikom iz obnovljivih virov 
energije in gorivi na podlagi vodika ter 
razogljičenje prometa, industrije in 
stavbnega fonda, trajnostna omrežja za 
daljinsko ogrevanje, zeleno in trajnostno 
mobilnost, naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti, tudi na univerzah 
in v javnoraziskovalnih ustanovah, 
spodbujanje prenosa napredne 
tehnologije, pripravljene za uvedbo na trg, 
naložbe v digitalizacijo, digitalne inovacije 
in digitalno povezljivost, vključno z 
digitalnim in preciznim kmetovanjem, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto in varno 
vodo, čisto energijo in ukrepe za energijsko 
učinkovitost in integracijo, vključno z 
obnovo in prenovo stavb, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, podporo prehodu 
na krožno gospodarstvo, sanacijo tal za 
rabo in dekontaminacijo zemljišč, razen če 
je to zajeto v odgovornosti za okoljsko 
škodo v skladu z načelom odgovornosti 
povzročitelja iz člena 191 PDEU, ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na naravne 
nesreče in spreminjajoče se vremenske 
pogoje zaradi podnebnih sprememb. Zlasti 
pri območjih, ki imajo pri prehodu večje 
potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod.

Or. en
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Predlog spremembe 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju 
razvojnih potreb pri prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, kakor je opisano v 
območnih načrtih za pravični prehod. 
Podprte naložbe lahko zajemajo 
energetsko in prometno infrastrukturo, 
omrežja za daljinsko ogrevanje, zeleno 
mobilnost, pametno ravnanje z odpadki, 
čisto energijo in ukrepe za energijsko 
učinkovitost, vključno z obnovo in prenovo 
stavb, podporo prehodu na krožno 
gospodarstvo, sanacijo tal za rabo in 
dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za 
okoljsko trajnostne gospodarske 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te v skladu z območnimi načrti za 
pravični prehod prispevajo k 
izpolnjevanju razvojnih potreb pri 
uresničevanje novih podnebnih in 
energetskih ciljev Unije do leta 2030 ter 
prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2040 ali prej. 
Podprte naložbe lahko zajemajo čisto 
tehnologijo in infrastrukturo za 
obnovljive vire energije in razogljičenje 
prometnega sektorja, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno in trajnostno mobilnost, 
naložbe v raziskovalne, inovacije in 
digitalizacijo, pametno ravnanje z odpadki, 
čisto obnovljivo energijo in ukrepe za 
energijsko učinkovitost, vključno z obnovo 
in prenovo stavb, podporo prehodu na 
krožno gospodarstvo, sanacijo tal za rabo 
in dekontaminacijo zemljišč, razen če je to 
zajeto v odgovornosti za okoljsko škodo v 
skladu z načelom odgovornosti 
povzročitelja iz člena 191 PDEU, ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na ekološke 
nesreče. Zlasti pri območjih, ki imajo pri 
prehodu večje potrebe, bi bilo treba dati 
prednost celovitemu naložbenemu 
pristopu. Podpreti bi bilo mogoče tudi 
naložbe v druge sektorje, če ustrezajo 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. Cilj instrumenta je s podpiranjem 
naložb, ki ne ustvarjajo zadostnih 
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dejavnosti. prihodkov, subjektom javnega sektorja 
zagotoviti dodatna sredstva za soočanje s 
socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi 
izzivi, ki so posledica prilagoditev na 
podnebni prehod. V pomoč pri 
opredeljevanju naložb z velikim pozitivnim 
vplivom na okolje, ki so upravičene v 
okviru instrumenta in ki lahko bistveno 
prispevajo k doseganju podnebnih in 
energetskih ciljev Unije ter k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti in spoštovanju 
načela neškodovanja, bi morali uporabiti 
taksonomijo EU za okoljsko trajnostne 
gospodarske dejavnosti. Naložbe bi morali 
preverjati, da bi ugotovili, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek, po 
potrebi pa bi morali opraviti pregled 
trajnosti v skladu s smernicami, ki jih 
pripravi Komisija v okviru programa 
InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 56
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo uvajanje tehnologije in 
infrastrukture za cenovno dostopno in 
trajnostno energijo ter razogljičevanje 
prometnega sektorja, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, prenovo mest, 
naložbe v ustanove za oskrbo, podporo 
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usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in ekosistemov in 
dekontaminacijo zemljišč, zaščito in 
obnovo biotske raznovrstnosti in naravnih 
habitatov ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, učenje novih spretnosti 
in usposabljanje s poudarkom na enakosti 
spolov ter socialno infrastrukturo, vključno 
s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti. V 
povezavi s temi naložbami je na voljo 
tehnična in upravna pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
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načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko med drugim zajemajo energetsko 
infrastrukturo, vključno s čistimi 
naložbami, združljivimi z vodikom, 
bioplinom in biometanom, ter prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, naložbe v 
zelene in trajnostne raziskave in 
inovacijske projekte, pametno ravnanje z 
odpadki, čisto energijo in ukrepe za 
energijsko učinkovitost, vključno z obnovo 
in prenovo stavb, podporo prehodu na 
krožno gospodarstvo, sanacijo tal za rabo 
in dekontaminacijo zemljišč, okoljsko 
infrastrukturo (voda in sanitarna 
ureditev), obnovo in prenovo mest ter 
kulturne in zgodovinske dediščine, pa tudi 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v 
območnih načrtih za pravični prehod. 
Podprte naložbe lahko zajemajo energetsko 
in prometno infrastrukturo, omrežja za 
daljinsko ogrevanje, zeleno mobilnost, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in 
socialno infrastrukturo, vključno s 
socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni 
prehod. V pomoč pri opredeljevanju 
naložb z velikim pozitivnim vplivom na 
okolje, ki so upravičene v okviru 
instrumenta, se lahko uporabi 
taksonomija EU za okoljsko trajnostne 
gospodarske dejavnosti.

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati omejen nabor naložb pod 
pogojem, da te prispevajo k zadovoljevanju 
razvojnih potreb pri prehodu na bolj 
trajnostno gospodarstvo. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na bolj trajnostno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje z okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na bolj trajnostno 
gospodarstvo.

Or. en
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo. 
Razvoj infrastrukture lahko vključuje tudi 
rešitve, ki povečujejo njeno odpornost na 
nesreče. Zlasti pri območjih, ki imajo pri 
prehodu večje potrebe, bi bilo treba dati 
prednost celovitemu naložbenemu 
pristopu. Podpreti bi bilo mogoče tudi 
naložbe v druge sektorje, če ustrezajo 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. Cilj instrumenta je s podpiranjem 
naložb, ki ne ustvarjajo zadostnih 
prihodkov, subjektom javnega sektorja 
zagotoviti dodatna sredstva za soočanje s 
socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi 
izzivi, ki so posledica prilagoditev na 
podnebni prehod.

Or. de
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. 
Podpreti bi bilo mogoče tudi naložbe v 
druge sektorje, če ustrezajo sprejetim 
območnim načrtom za pravični prehod. 
Cilj instrumenta je s podpiranjem naložb, 
ki ne ustvarjajo zadostnih prihodkov, 
subjektom javnega sektorja zagotoviti 
dodatna sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti.

(5) Da bi okrepili regionalno kohezijo 
in gospodarsko diverzifikacijo območij, ki 
jih zadevajo učinki prehoda, bi moral 
instrument zajemati širok nabor 
trajnostnih naložb pod pogojem, da te 
prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
ne bi smele zajemati fosilnih goriv, lahko 
pa zajemajo obnovljive vire energije in 
prometno infrastrukturo, omrežja za 
daljinsko ogrevanje le za premogovniške 
regije v prehodu, zeleno mobilnost, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in socialno 
infrastrukturo, vključno s socialnimi 
stanovanji. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost pristopu, ki temelji na 
načelu neškodovanja. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi izzivi, ki so posledica 
prilagoditev na podnebni prehod. V pomoč 
pri opredeljevanju naložb z velikim 
pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, bi bilo 
treba uporabiti taksonomijo EU za 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti.
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Predlog spremembe 61
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo raziskave in inovacije, 
podporo malim in srednjim podjetjem, 
energetsko in prometno infrastrukturo, 
omrežja za daljinsko ogrevanje, zeleno 
mobilnost, pametno ravnanje z odpadki, 
čisto energijo in ukrepe za energijsko 
učinkovitost, vključno z obnovo in prenovo 
stavb, podporo prehodu na krožno 
gospodarstvo, sanacijo tal za rabo, obnovo 
voda in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno z ustanovami za oskrbo in 
socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče, 
predvsem tiste, ki jih je zaradi podnebnih 
sprememb vse več, na primer poplave in 
gozdne požare. Zlasti pri območjih, ki 
imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje z ozemeljskimi, socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
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posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje, ustvarjanje delovnih mest 
in socialno infrastrukturo, vključno s 
socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
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gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod.

Or. en

Predlog spremembe 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, lokalni javni prevoz, ravnanje z 
odpadki, čisto energijo in ukrepe za 
energijsko učinkovitost, vključno z obnovo 
in prenovo stavb, podporo prehodu na 
krožno gospodarstvo, sanacijo tal za rabo 
in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
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javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni 
prehod. V pomoč pri opredeljevanju 
naložb z velikim pozitivnim vplivom na 
okolje, ki so upravičene v okviru 
instrumenta, se lahko uporabi 
taksonomija EU za okoljsko trajnostne 
gospodarske dejavnosti.

javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev zaradi prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 64
Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, med katerimi so nekdanja 
rudarska območja in obrobne regije, na 
primer otoki, bi moral instrument zajemati 
širok nabor naložb pod pogojem, da te 
prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
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instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 65
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
in krožno gospodarstvo, kakor je opisano v 
območnih načrtih za pravični prehod. 
Podprte naložbe lahko zajemajo energetsko 
in prometno infrastrukturo, omrežja za 
daljinsko ogrevanje, zeleno mobilnost, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in socialno 
infrastrukturo, vključno s socialnimi 
stanovanji. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
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bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi izzivi, ki so posledica 
prilagoditev na podnebni prehod. V pomoč 
pri opredeljevanju naložb z velikim 
pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti in 
upošteva načelo neškodovanja.

Or. en

Predlog spremembe 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko na primer zajemajo energetsko in 
prometno infrastrukturo, omrežja za 
daljinsko ogrevanje, zeleno mobilnost, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in socialno 
infrastrukturo, vključno s socialnimi 
stanovanji. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
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Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi izzivi, ki so posledica 
prilagoditev na podnebni prehod. V pomoč 
pri opredeljevanju naložb z velikim 
pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabijo merila skladnosti s podnebnimi 
cilji Unije za leto 2030 in ciljem podnebne 
nevtralnosti do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Instrument bi moral v okviru 
prizadevanj za krepitev ekonomske, 
teritorialne in socialne kohezije tudi 
prispevati k odpravljanju neenakosti, 
spodbujati enakost spolov in vključevati 
vidik spola ter preprečevati diskriminacijo 
na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere 
ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti, kot je določeno v 
členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, členu 
10 Pogodbe o delovanju Evropske unije in 
členu 21 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsi deležniki, 
vključeni v izvajanje instrumenta, se 
zavežejo spodbujanju enakosti spolov in 
zagotovijo, da se upošteva vpliv na ženske, 
saj podnebne spremembe in proces 
prehoda nanje nesorazmerno močno 
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vplivajo. 

Or. en

Predlog spremembe 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Cilje instrumenta bi bilo treba 
dosegati v okviru trajnostnega razvoja in 
spodbujanja cilja Unije o ohranjanju, 
varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, 
kot je določen v členih 11 in 191(1) 
PDEU, ter ob upoštevanju načela 
„onesnaževalec plača“ in zavez, sprejetih 
s Pariškim sporazumom.

Or. en

Predlog spremembe 69
Esther de Lange

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Komisija bi morala pripraviti 
seznam za izključitev naložb, ki škodujejo 
ciljem iz Pariškega sporazuma in zelenega 
dogovora in niso skladne s politiko EIB za 
financiranje na energetskem področju. Te 
naložbe bi morali izključiti iz podpore, ki 
jo Unija zagotavlja prek instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
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Stéphanie Yon-Courtin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Upravičeni projekti bi morali imeti 
dolgoročen ekološki in trajnostni učinek 
ter prispevati k doseganju podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, s čimer bi se 
izognili nasedlim naložbam in zagotovili 
čim bolj stroškovno učinkovito porabo 
javnih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 71
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Pri izvajanju instrumenta bi 
morali upoštevati horizontalna načela, kot 
so določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU) in v členu 10 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, vključno z 
načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti 
iz člena 5 PEU, pa tudi Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah. Države članice 
bi morale spoštovati tudi obveznosti, ki 
izhajajo iz Konvencije OZN o otrokovih 
pravicah in Konvencije OZN o pravicah 
invalidov, ter zagotoviti dostopnost v 
skladu s členom 9 slednje in v skladu s 
pravom Unije, ki usklajuje zahteve glede 
dostopnosti proizvodov in storitev. 
Iz instrumenta ne bi smeli podpirati 
ukrepov, ki prispevajo h kakršnikoli obliki 
segregacije ali izključenosti ali podpirajo 
infrastrukturo, ki ni dostopna za invalide. 
Države članice in Komisija bi si morale 
prizadevati za odpravo neenakosti in 
spodbujanje enakosti moških in žensk ter 
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vključevanje vidika spola in se bojevati 
tudi proti diskriminaciji na podlagi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti.

Or. en

Predlog spremembe 72
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) Države članice in Komisija bi 
morale zagotoviti, da 
izvajanje instrumenta prispeva k 
spoštovanju in spodbujanju enakosti med 
moškimi in ženskami v skladu s členom 8 
PDEU. Ocene so pokazale, da je 
pomembno pravočasno in usklajeno 
upoštevati cilje enakosti spolov v vseh 
razsežnostih ter na vseh stopnjah 
priprave, spremljanja, izvajanja in 
vrednotenja operativnih programov, 
zato morajo biti ocene učinka na enakost 
spolov, priprava proračuna, ki upošteva 
vidik spola, in spremljanje rezultatov z 
vidika spola del programskega cikla.

Or. en

Predlog spremembe 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
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podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta 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.

podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta 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. Vendar pa je 
varstvo končnih upravičencev bistveno, da 
se zagotovi učinkovitost naložb, ki jih 
podpira instrument. Lokalni in regionalni 
organi ne smejo ostati brez financiranja 
zaradi splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah 
članicah. Po potrebi bi morala Evropska 
komisija v dogovoru z Evropskim 
parlamentom in Svetom začasno 
upravljati sredstva s prejemniki, brez 
sodelovanja nacionalnih vlad, ki kršijo 
načelo pravne države.

Or. en

Predlog spremembe 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) 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. Ta 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 

(6) 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. Ta 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 
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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.

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. Le države 
članice, ki spoštujejo temeljne vrednote 
Unije, vključno z vladavino prava, 
prejmejo sredstva iz instrumenta. Če 
Komisija meni, da so v državi članici 
kršena načela pravne države, bi morala 
prehod zadevnih regij podpreti na druge 
načine ali najti način za usmeritev pomoči 
neposredno v regijo, če ta spoštuje načela 
vladavine prava, in ne vključevati 
nacionalne vlade.

Or. en

Predlog spremembe 75
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) 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. Ta 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.

(6) 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. Ta 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. Torej bi 
moralo biti spoštovanje temeljnih vrednot 
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Unije, kot je načelo pravne države, in 
ravnanje v skladu z njimi obvezno za 
prejemanje finančne podpore iz 
proračuna EU, tudi iz mehanizma za 
pravičen prehod. Države članice, ki imajo 
koristi od mehanizma za pravičen prehod, 
bi morale biti zavezane cilju doseganja 
podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) 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. Ta 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.

(6) 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. Ta 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.

Or. fr

Predlog spremembe 77
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Instrument bi moral zagotavljati 
podporo v obliki nepovratnih sredstev, ki 
jih zagotovi Unija, v kombinaciji s posojili, 
ki jih zagotovi finančni partner. Finančna 
sredstva dela v nepovratnih sredstvih, ki 
ga izvaja Komisija z neposrednim 
upravljanjem, bi morala biti zagotovljena 
v obliki financiranja, ki ni povezano s 
stroški, v skladu s členom 125 Uredbe 
(EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba)12. Ta oblika 
financiranja bi morala biti v pomoč pri 
spodbujanju nosilcev projektov k 
sodelovanju ter bi prispevala k 
učinkovitemu doseganju ciljev 
instrumenta glede na obseg posojila. 
Posojilni del bi morala zagotoviti Evropska 
investicijska banka (v nadaljnjem besedilu: 
EIB). Instrument bi se lahko razširil tudi 
na druge finančne partnerje, ki bi 
zagotavljali sredstva za posojilni del, 
kadar bi bila na voljo dodatna sredstva za 
del v nepovratnih sredstvih ali kadar bi 
bilo to potrebno za pravilno izvajanje.

(7) Instrument bi moral zagotavljati 
podporo v obliki nepovratnih sredstev, ki 
jih zagotovi Unija, v kombinaciji s posojili, 
ki jih zagotovi finančni partner. Posojilni 
del bi morala zagotoviti Evropska 
investicijska banka (v nadaljnjem besedilu: 
EIB). Drugi finančni partnerji, ki so 
prestali stebrno oceno iz člena 154 
finančne uredbe, lahko prav tako 
zagotovijo posojilni del, pod pogojem, da 
lahko izpolnijo cilje instrumenta, 
prispevajo lastna sredstva in zagotovijo 
ustrezno geografsko pokritost.

_________________
12 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Predlog spremembe 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Instrument bi moral zagotavljati 
podporo v obliki nepovratnih sredstev, ki 
jih zagotovi Unija, v kombinaciji s posojili, 
ki jih zagotovi finančni partner. Finančna 
sredstva dela v nepovratnih sredstvih, ki ga 
izvaja Komisija z neposrednim 
upravljanjem, bi morala biti zagotovljena v 

(7) Instrument bi moral zagotavljati 
podporo v obliki nepovratnih sredstev, ki 
jih zagotovi Unija, v kombinaciji s posojili, 
ki jih zagotovi finančni partner. Finančna 
sredstva dela v nepovratnih sredstvih, ki ga 
izvaja Komisija z neposrednim 
upravljanjem, bi morala biti zagotovljena v 
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obliki financiranja, ki ni povezano s 
stroški, v skladu s členom 125 Uredbe (EU, 
Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba)12. Ta oblika 
financiranja bi morala biti v pomoč pri 
spodbujanju nosilcev projektov k 
sodelovanju ter bi prispevala k 
učinkovitemu doseganju ciljev 
instrumenta glede na obseg posojila. 
Posojilni del bi morala zagotoviti Evropska 
investicijska banka (v nadaljnjem besedilu: 
EIB). Instrument bi se lahko razširil tudi 
na druge finančne partnerje, ki bi 
zagotavljali sredstva za posojilni del, 
kadar bi bila na voljo dodatna sredstva za 
del v nepovratnih sredstvih ali kadar bi 
bilo to potrebno za pravilno izvajanje.

obliki financiranja, ki ni povezano s 
stroški, v skladu s členom 125 Uredbe (EU, 
Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba)12. Ta oblika 
financiranja bi morala biti v pomoč pri 
spodbujanju nosilcev projektov k 
sodelovanju ter bi prispevala k 
učinkovitemu doseganju ciljev občin, 
krajev, mest in regij glede na obseg 
posojila. Posojilni del bi morala zagotoviti 
Evropska investicijska banka (v nadaljnjem 
besedilu: EIB).

_________________ _________________
12 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046. 12 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Predlog spremembe 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Zaradi pandemije COVID-19 se je 
povečal pomen mehanizma za pravičen 
prehod, saj je treba ponovno izgraditi 
gospodarstva regij, ki jih bo podnebni 
prehod najbolj prizadel.  Glede na 
soodvisnost med podnebnim prehodom in 
trajnostno gospodarsko rastjo mora biti 
na voljo dovolj sredstev v okviru 
instrumenta za posojila v javnem sektorju, 
da bi se lahko spopadli z izzivi prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo v Uniji 
do leta 2050, ti so pa zaradi pandemije 
COVID-19 še večji.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Posojila Evropske investicijske 
banke in drugih finančnih partnerjev 
subjektom javnega sektorja za podporo 
projektom, ki jih Komisija opredeli kot 
upravičene, so finančno in tehnično 
neodvisna in bi jih bilo treba izvzeti iz 
izračuna deficita in dolga države članice, 
ki ga opredeljuje pakt za rast in stabilnost.

Or. en

Predlog spremembe 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Po pričakovanjih naj bi se [250 
000 000] EUR iz dela v nepovratnih 
sredstvih v okviru instrumenta financiralo 
iz proračuna Unije v skladu z [novi 
predlog večletnega finančnega okvira] in 
naj bi za Evropski parlament in Svet 
pomenilo prednostni referenčni znesek v 
letnem proračunskem postopku v smislu 
točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 2. decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju13.

črtano

_________________
13 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.   
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013Q12
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20(01).

Or. en

Predlog spremembe 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Po pričakovanjih naj bi se [250 000 
000] EUR iz dela v nepovratnih sredstvih v 
okviru instrumenta financiralo iz proračuna 
Unije v skladu z [novi predlog večletnega 
finančnega okvira] in naj bi za Evropski 
parlament in Svet pomenilo prednostni 
referenčni znesek v letnem proračunskem 
postopku v smislu točke 17 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. 
decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju13.

(8) Po pričakovanjih naj bi se [1 525 
000 000] EUR iz dela v nepovratnih 
sredstvih v okviru instrumenta financiralo 
iz proračuna Unije v skladu z [novi predlog 
večletnega finančnega okvira] in naj bi za 
Evropski parlament in Svet pomenilo 
prednostni referenčni znesek v letnem 
proračunskem postopku v smislu točke 17 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. 
decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju13.

_________________ _________________
13 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.   
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013Q122
0(01).

13 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013Q122
0(01).

Or. en

Predlog spremembe 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) 275 000 000 EUR iz dela v 
nepovratnih sredstvih v okviru 
instrumenta se bo financiralo iz povračil 

črtano
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iz finančnih instrumentov, vzpostavljenih 
s programi, navedenimi v Prilogi I k tej 
uredbi. Taki prejemki izhajajo iz že 
končanih programov, ki so neodvisni od 
instrumenta, in bi jih bilo treba šteti za 
zunanje namenske prejemke z 
odstopanjem od člena 21(3)(f) finančne 
uredbe na podlagi člena 322(1) PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) 275 000 000 EUR iz dela v 
nepovratnih sredstvih v okviru 
instrumenta se bo financiralo iz povračil 
iz finančnih instrumentov, vzpostavljenih 
s programi, navedenimi v Prilogi I k tej 
uredbi. Taki prejemki izhajajo iz že 
končanih programov, ki so neodvisni od 
instrumenta, in bi jih bilo treba šteti za 
zunanje namenske prejemke z 
odstopanjem od člena 21(3)(f) finančne 
uredbe na podlagi člena 322(1) PDEU.

(9) Člen 21(3)(f) finančne uredbe in 
člen 322(1) PDEU bi bilo treba 
popolnoma spoštovati.

Or. en

Predlog spremembe 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) 1 000 000 000 EUR iz dela v 
nepovratnih sredstvih v okviru 
instrumenta bi se moralo financirati iz 
predvidenih presežkov rezervacij za 
jamstvo EU, vzpostavljeno z Uredbo (EU) 

črtano
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2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki med drugim vzpostavlja Evropski 
sklad za strateške naložbe (v nadaljnjem 
besedilu: uredba o EFSI)14. Da bi se ta 
presežek namenil instrumentu, bi bilo 
tako treba določiti odstopanje od točke (a) 
člena 213(4) finančne uredbe, ki 
predvideva, da se morebitni presežek 
rezervacij za proračunsko jamstvo vrne v 
proračun. Navedene namenske prejemke 
bi bilo treba šteti za zunanje namenske 
prejemke z odstopanjem od člena 21(3)(f) 
finančne uredbe na podlagi člena 322(1) 
PDEU.
_________________
14 Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 
o Evropskem skladu za strateške naložbe, 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe in Evropskem portalu naložbenih 
projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 
1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – 
Evropski sklad za strateške naložbe (UL L 
169, 1.7.2015, str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) 1 000 000 000 EUR iz dela v 
nepovratnih sredstvih v okviru 
instrumenta bi se moralo financirati iz 
predvidenih presežkov rezervacij za 
jamstvo EU, vzpostavljeno z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki med drugim vzpostavlja Evropski 
sklad za strateške naložbe (v nadaljnjem 
besedilu: uredba o EFSI)14. Da bi se ta 
presežek namenil instrumentu, bi bilo 
tako treba določiti odstopanje od točke (a) 
člena 213(4) finančne uredbe, ki 

črtano
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predvideva, da se morebitni presežek 
rezervacij za proračunsko jamstvo vrne v 
proračun. Navedene namenske prejemke 
bi bilo treba šteti za zunanje namenske 
prejemke z odstopanjem od člena 21(3)(f) 
finančne uredbe na podlagi člena 322(1) 
PDEU.
_________________
14 Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 
o Evropskem skladu za strateške naložbe, 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe in Evropskem portalu naložbenih 
projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 
1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – 
Evropski sklad za strateške naložbe (UL L 
169, 1.7.2015, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) 1 000 000 000 EUR iz dela v 
nepovratnih sredstvih v okviru 
instrumenta bi se moralo financirati iz 
predvidenih presežkov rezervacij za 
jamstvo EU, vzpostavljeno z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki med drugim vzpostavlja Evropski 
sklad za strateške naložbe (v nadaljnjem 
besedilu: uredba o EFSI)14. Da bi se ta 
presežek namenil instrumentu, bi bilo 
tako treba določiti odstopanje od točke (a) 
člena 213(4) finančne uredbe, ki 
predvideva, da se morebitni presežek 
rezervacij za proračunsko jamstvo vrne v 
proračun. Navedene namenske prejemke 
bi bilo treba šteti za zunanje namenske 
prejemke z odstopanjem od člena 21(3)(f) 
finančne uredbe na podlagi člena 322(1) 
PDEU.

(10) Popolnoma bi bilo treba spoštovati 
točko (a) člena 213(4) finančne uredbe, ki 
predvideva, da se morebitni presežek 
rezervacij za proračunsko jamstvo vrne v 
proračun.
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_________________
14 Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 
o Evropskem skladu za strateške naložbe, 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe in Evropskem portalu naložbenih 
projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 
1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – 
Evropski sklad za strateške naložbe (UL L 
169, 1.7.2015, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu s točko (c) člena 12(4) 
finančne uredbe bi se morale odobritve, ki 
ustrezajo zunanjim namenskim 
prejemkom, samodejno prenesti na 
naslednike zadevnega programa ali 
ukrepa. Navedena določba omogoča 
uskladitev večletnega načrta namenskih 
prejemkov s potekom izvajanja projektov, 
ki se financirajo iz instrumenta.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zagotoviti bi bilo treba tudi 
sredstva za svetovalno podporo, da se 
spodbudijo priprava, razvoj in izvajanje 
projektov.

(12) Zagotoviti bi bilo treba tudi 
sredstva za svetovalno podporo, da se 
spodbudijo priprava, razvoj in izvajanje 
projektov, tudi v fazi prijave.
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Or. en

Predlog spremembe 90
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato 
bi bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

(13) Sredstva, ki bodo na razpolago za 
del v nepovratnih sredstvih, bi bilo treba 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da se sredstva programa porabijo čim bolj učinkovito, ne bi smel biti 
predviden rezervirani nacionalni delež.

Predlog spremembe 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih v čim večji možni meri ter ob 
razumevanju, da bo prehod finančno in 
družbeno najbolj prizadel regije v 
prehodu, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence. Vmesno 
ocenjevalno poročilo bi bilo treba objaviti 
do 30. junija 2024, da bi iz njega lahko 
črpali podatke za dodelitev preostalih 
sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Vmesno ocenjevalno poročilo bi lahko bilo vir dragocenih podatkov za postopek dodeljevanja 
preostalih sredstev, ki bodo na voljo po 31. decembru 2024 in ki jih države članice ne bodo 
predčasno dodelile. Zato je utemeljeno prestaviti datum objave vmesnega poročila na 
zgodnejši datum.

Predlog spremembe 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 



AM\1212239SL.docx 51/148 PE657.150v01-00

SL

sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato 
bi bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 
Unije, pri tem pa zagotoviti predvidljivost 
za naložbe in slediti pristopu, ki temelji na 
potrebah, in pristopu regionalne 
konvergence.

sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi se upoštevali v 
vsem življenjskem ciklu programa. 
Sredstva, ki bodo na razpolago za del v 
nepovratnih sredstvih, bi bilo treba 
zagotavljati s predhodno dodeljenim 
nacionalnim deležem in na konkurenčni 
osnovi na ravni Unije, pri tem pa zagotoviti 
predvidljivost za naložbe in slediti 
pristopu, ki temelji na uresničljivosti in ni 
naklonjen tveganjem.

Or. en

Predlog spremembe 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Mehanizem bi 
bilo treba ustanoviti z delegiranim aktom 
Komisije, v katerem bi se določili deleži za 
vse države članice. Da pa bi se navedeni 
cilj uskladili s potrebo po optimizaciji tako 
gospodarskega učinka instrumenta kot 
njegovega izvajanja, take nacionalne 
dodelitve ne bi smele biti rezervirane po 
večletnem finančnem okviru 2021-2027. 
Nato bi bilo treba preostala sredstva, ki 
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konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

bodo na razpolago za del v nepovratnih 
sredstvih, zagotavljati brez kakršnega koli 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 
Unije, pri tem pa zagotoviti predvidljivost 
za naložbe in slediti pristopu, ki temelji na 
potrebah, in pristopu regionalne 
konvergence, s poudarkom na območjih, 
ki jih bo podnebni prehod najbolj 
prizadel.

Or. en

Predlog spremembe 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Upoštevati bi 
bilo treba tudi potrebe manj razvitih regij, 
kot so opredeljene v členu [102(2)] 
Uredbe .../... [nova uredba o skupnih 
določbah]. Da pa bi se navedeni cilj 
uskladili s potrebo po optimizaciji tako 
gospodarskega učinka instrumenta kot 
njegovega izvajanja, take nacionalne 
dodelitve ne bi smele biti rezervirane po 
31. decembru 2024. Nato bi bilo treba 
preostala sredstva, ki bodo na razpolago za 
del v nepovratnih sredstvih, zagotavljati 
brez kakršnega koli predhodno dodeljenega 
nacionalnega deleža in na konkurenčni 
osnovi na ravni Unije, pri tem pa zagotoviti 
predvidljivost za naložbe in slediti 
pristopu, ki temelji na potrebah, in pristopu 
regionalne konvergence ter spodbujati 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
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kohezijo.

Or. en

Predlog spremembe 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod, pri tem pa 
priporočila evropskega semestra 2020 ne 
bi veljala za predpogoj. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

Or. fr

Predlog spremembe 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po večletnem finančnem 
okviru 2021-2027. Nato bi bilo treba 
preostala sredstva, ki bodo na razpolago za 
del v nepovratnih sredstvih, zagotavljati 
brez kakršnega koli predhodno dodeljenega 
nacionalnega deleža in na konkurenčni 
osnovi na ravni Unije, pri tem pa zagotoviti 
predvidljivost za naložbe in slediti 
pristopu, ki temelji na potrebah, in pristopu 
regionalne konvergence ter teritorialne 
kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 97
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
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razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu pravične regionalne konvergence.

Or. en

Predlog spremembe 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma. Območni 
načrti, pripravljeni skupaj s Komisijo, 
morajo vključevati skupna merila: pomoč 
regijam, ki so močno odvisne od fosilnih 
goriv in ogljično intenzivnih panog, 
uspešen načrt za prehod na nizkoogljične 
dejavnosti, zaveza za ustvarjanje novih 
delovnih mest v zelenem gospodarstvu, 
pripravljenost za naložbe v obnovljive vire 
energije in digitalno povezljivost. 
Pristojne lokalne in regionalne oblasti na 
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zadevnih območjih bi morale tesno 
sodelovati pri pripravi območnega načrta 
za pravičen prehod.

Or. fr

Predlog spremembe 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za izbiro dodelitev 
upoštevajo ustrezna merila iz Uredbe 
(EU) .../...Evropskega parlamenta in Sveta 
[Uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb], možnosti 
projekta za uresničitev ciljev in razvojne 
potrebe, opredeljene v območnih načrtih za 
pravični prehod, prispevek k doseganju 
podnebnih in energetskih ciljev Unije do 
leta 2030 ter podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, splošni cilj spodbujanja 
regionalne in območne konvergence ter 
pomen dela v nepovratnih sredstvih za 
vzdržnost projekta. Komisija zagotovi, da 
delovni program upošteva in spodbuja 
enakost spolov in vključevanje vidika 
spola. Podpora Unije iz te uredbe bi morala 
biti tako na voljo le državam članicam z 
vsaj enim sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. V programu dela in 
razpisih za zbiranje predlogov se bodo 
upoštevali tudi območni načrti za pravični 
prehod, ki so jih predložile države članice, 
da se poskrbi za zagotovitev skladnosti in 
doslednosti med različnimi stebri 
mehanizma.

Or. en
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Predlog spremembe 100
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev, ki bi lahko vključevali 
nekatera ustrezna merila iz Uredbe (EU) 
.../... Evropskega parlamenta in Sveta 
[Uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb]. Navedeni 
pogoji za upravičenost in merila za 
dodelitev bi morali upoštevati pomen 
projekta za razvojne potrebe, opredeljene v 
območnih načrtih za pravični prehod, 
splošna cilja spodbujanja regionalne in 
območne konvergence ter spopadanja z 
gospodarskimi in družbenimi stroški 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo Unije do leta 2050 ob 
hkratnem zagotavljanju, da nihče ne bo 
zapostavljen, ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba, če 
povpraševanje presega sredstva, ki so 
dodeljena posameznim državam, določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za prednostno 
razvrščanje dodelitev bi morali upoštevati 
ustrezna merila iz Uredbe (EU) 
.../...Evropskega parlamenta in Sveta 
[Uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb], 
zmožnosti projekta, da doseže cilje in 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, prispevek k 
podnebnemu prehodu, stroškovno 
učinkovitost projekta, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati ustrezna merila, ki jih 
določa taksonomija EU za trajnostne 
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načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

naložbe, zmožnost projekta, da doseže cilje 
in razvojne potrebe, opredeljene v 
območnih načrtih za pravični prehod, 
prispevek k podnebnemu prehodu, 
sprejetje s strani subjekta javnega 
sektorja, ki bo zahteval podporo načrta 
postopnega opuščanja vseh fosilnih goriv 
v časovnem okviru, ki bo skladen s cilji 
Pariškega sporazuma, splošni cilj 
spodbujanja ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije ter pomen dela v 
nepovratnih sredstvih za vzdržnost 
projekta. Podpora Unije iz te uredbe bi 
morala biti tako na voljo le državam 
članicam z vsaj enim sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. V programu 
dela in razpisih za zbiranje predlogov se 
bodo upoštevali tudi območni načrti za 
pravični prehod, ki so jih predložile države 
članice, da se poskrbi za zagotovitev 
skladnosti in doslednosti med različnimi 
stebri mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev, ki bi lahko vključevali 
nekatera ustrezna merila iz Uredbe (EU) 
.../... (Uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb). Navedeni 
pogoji za upravičenost in merila za 
dodelitev bi morali upoštevati zmožnost 
projekta, da doseže cilje in razvojne 
potrebe, opredeljene v območnih načrtih za 
pravičen prehod, prispevek k doseganju 
prehoda na podnebju prijaznejše 
gospodarstvo, pri čemer nihče ne bo 
prezrt, splošni cilj spodbujanja regionalne 
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zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

in območne konvergence ter vlogo dela v 
nepovratnih sredstvih za cenovno 
sprejemljivost projekta. Podpora Unije iz te 
uredbe bi morala biti tako na voljo le 
državam članicam z vsaj enim sprejetim 
območnim načrtom za pravični prehod. V 
programu dela in razpisih za zbiranje 
predlogov se bodo upoštevali tudi območni 
načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 104
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali vključevati spoštovanje 
taksonomije EU in načela, da se ne sme 
povzročiti znatna škoda, upoštevati pomen 
projekta za razvojne potrebe, opredeljene v 
območnih načrtih za pravični prehod, 
splošni cilj spodbujanja regionalne in 
območne konvergence ter pomen dela v 
nepovratnih sredstvih za vzdržnost 
projekta. Podpora Unije iz te uredbe bi 
morala biti tako na voljo le državam 
članicam z vsaj enim sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. V programu 
dela in razpisih za zbiranje predlogov se 
bodo upoštevali tudi območni načrti za 
pravični prehod, ki so jih predložile države 
članice, da se poskrbi za zagotovitev 
skladnosti in doslednosti med različnimi 
stebri mehanizma.

Or. en
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Predlog spremembe 105
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne konvergence in 
teritorialne kohezije ter pomen dela v 
nepovratnih sredstvih za vzdržnost 
projekta. Podpora Unije iz te uredbe bi 
morala biti tako na voljo le državam 
članicam z vsaj enim sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. V programu 
dela in razpisih za zbiranje predlogov se 
bodo upoštevali tudi območni načrti za 
pravični prehod, ki so jih predložile države 
članice, da se poskrbi za zagotovitev 
skladnosti in doslednosti med različnimi 
stebri mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
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razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in teritorialne 
kohezije ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da bi zaščitili proračun Unije in 
spoštovali njene vrednote bi države 
članice morale spoštovati načelo pravne 
države, splošne pomanjkljivosti pri 
spoštovanju tega načela pa bi morale 
voditi k zaustavitvi plačil in odobritev, 
zmanjšanemu financiranju in prepovedi 
sklepanja novih odobritev v skladu z 
uredbo EU Evropskega parlamenta in 
Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

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

(14a) Instrument bi moral na ad-hoc 
osnovi podpirati regije v nepredvideni 
ekonomski krizi zaradi ukrepov na 
področju podnebnih sprememb, da bi 
omogočili ustrezen odziv na krizne 
razmere, ki lahko nastanejo pri prehodu. 
S tem bi zagotovili, da lahko regije 
prejmejo pomoč, tudi če niso predhodno 
opredeljene kot prizadete regije.

Or. en

Predlog spremembe 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati le projektom, ki 
ne ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov, da bi bili finančno vzdržni in 
se financirali izključno s posojili pod 
tržnimi pogoji. Lastni prihodki bi morali 
ustrezati prihodkom, z izjemo proračunskih 
prerazporeditev, ki izvirajo neposredno iz 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
kot so prodaja, pristojbine ali cestnine, in 
kot dodatni prihranki zaradi nadgradnje 
obstoječih sredstev.

(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati le projektom, ki se 
odzivajo na gospodarske in družbene 
stroške prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2050 in ne 
ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov ter ne bi pridobili sredstev za 
projekt v enaki meri ali v enakem časovne 
okviru brez podpore iz proračuna Unije. 
Lastni prihodki bi morali ustrezati 
prihodkom, z izjemo proračunskih 
prerazporeditev, ki izvirajo neposredno iz 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
kot so prodaja, pristojbine ali cestnine, in 
kot dodatni prihranki zaradi nadgradnje 
obstoječih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 110
Esther de Lange

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati le projektom, ki 
ne ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov, da bi bili finančno vzdržni in se 
financirali izključno s posojili pod tržnimi 
pogoji. Lastni prihodki bi morali ustrezati 
prihodkom, z izjemo proračunskih 
prerazporeditev, ki izvirajo neposredno iz 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
kot so prodaja, pristojbine ali cestnine, in 
kot dodatni prihranki zaradi nadgradnje 
obstoječih sredstev.

(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati le projektom, ki 
ne ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov, da bi bili finančno vzdržni in se 
financirali izključno s posojili pod tržnimi 
pogoji, in ki se jih posledično ne bi dalo 
uresničiti brez finančne podpore Unije v 
okviru tega instrumenta. Lastni prihodki 
bi morali ustrezati prihodkom, z izjemo 
proračunskih prerazporeditev, ki izvirajo 
neposredno iz dejavnosti, ki se izvajajo v 
okviru projekta, kot so prodaja, pristojbine 
ali cestnine, in kot dodatni prihranki zaradi 
nadgradnje obstoječih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati le projektom, ki 
ne ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov, da bi bili finančno vzdržni in se 
financirali izključno s posojili pod tržnimi 
pogoji. Lastni prihodki bi morali ustrezati 
prihodkom, z izjemo proračunskih 
prerazporeditev, ki izvirajo neposredno iz 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
kot so prodaja, pristojbine ali cestnine, in 
kot dodatni prihranki zaradi nadgradnje 
obstoječih sredstev.

(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati le projektom, ki 
ne ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov, da bi bili finančno vzdržni na 
podlagi povprečja, ki ga določita dve 
neodvisni revizijski podjetji, in se 
financirali izključno s posojili pod tržnimi 
pogoji. Lastni prihodki bi morali ustrezati 
prihodkom, z izjemo proračunskih 
prerazporeditev, ki izvirajo neposredno iz 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
kot so prodaja, pristojbine ali cestnine, in 
kot dodatni prihranki zaradi nadgradnje 
obstoječih sredstev.

Or. fr
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Predlog spremembe 112
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati le projektom, ki 
ne ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov, da bi bili finančno vzdržni in se 
financirali izključno s posojili pod tržnimi 
pogoji. Lastni prihodki bi morali ustrezati 
prihodkom, z izjemo proračunskih 
prerazporeditev, ki izvirajo neposredno iz 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
kot so prodaja, pristojbine ali cestnine, in 
kot dodatni prihranki zaradi nadgradnje 
obstoječih sredstev.

(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati le projektom, ki 
so v skladu s taksonomijo EU in načelom, 
da se ne sme povzročiti znatna škoda, ne 
ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov, da bi bili finančno vzdržni in se 
financirali izključno s posojili pod tržnimi 
pogoji. Lastni prihodki bi morali ustrezati 
prihodkom, z izjemo proračunskih 
prerazporeditev, ki izvirajo neposredno iz 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
kot so prodaja, pristojbine ali cestnine, in 
kot dodatni prihranki zaradi nadgradnje 
obstoječih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Cilj projektov, ki se podpirajo v 
okviru tega instrumenta, bi moral biti 
finančna vzdržnost v vsem življenjskem 
ciklu. Komisija bi morala v sodelovanju z 
upravičenci in finančnimi partnerji stalno 
spremljati finančno vzdržnost projektov v 
okviru tega instrumenta. 

Or. en

Predlog spremembe 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah, bi bilo treba tako 
podporo prilagoditi. Ob upoštevanju tega, 
da imajo subjekti javnega sektorja v manj 
razvitih regijah, kakor so opredeljene v 
členu 102(2) Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], na splošno manjše 
zmogljivosti za javne naložbe, bi morale 
biti stopnje nepovratnih sredstev pri 
posojilih takim subjektom sorazmerno 
višje.

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah, bi bilo treba tako 
podporo prilagoditi. Ob upoštevanju tega, 
da imajo subjekti javnega sektorja v manj 
razvitih regijah, kakor so opredeljene v 
členu 102(2) Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], v najbolj oddaljenih 
regijah, kot so opredeljene v členu 349 
PDEU, ter na podeželskih, redko 
poseljenih in neposeljenih območjih na 
splošno manjše zmogljivosti za javne 
naložbe, bi morale biti stopnje nepovratnih 
sredstev pri posojilih takim subjektom 
sorazmerno višje.

Or. en

Predlog spremembe 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah, bi bilo treba tako 
podporo prilagoditi. Ob upoštevanju tega, 
da imajo subjekti javnega sektorja v manj 
razvitih regijah, kakor so opredeljene v 
členu 102(2) Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], na splošno manjše 
zmogljivosti za javne naložbe, bi morale 
biti stopnje nepovratnih sredstev pri 
posojilih takim subjektom sorazmerno 
višje.

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah, bi bilo treba tako 
podporo prednostno dodeliti tem regijam. 
Ob upoštevanju tega, da imajo subjekti 
javnega sektorja v manj razvitih regijah, 
kakor so opredeljene v členu 102(2) 
Uredbe [nova uredba o skupnih določbah], 
na splošno manjše zmogljivosti za javne 
naložbe, bi morale biti stopnje nepovratnih 
sredstev pri posojilih takim subjektom 
sorazmerno višje.

Or. en
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Predlog spremembe 116
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za zagotavljanje učinkovitega 
izvajanja instrumenta bi bilo morda treba 
zagotoviti svetovalno podporo za pripravo, 
razvoj in izvajanje projektov. To podporo 
bi moralo zagotavljati svetovalno vozlišče 
InvestEU.

(17) Za zagotavljanje učinkovitega 
izvajanja instrumenta bi bilo morda treba 
zagotoviti svetovalno podporo za pripravo, 
razvoj in izvajanje projektov, zlasti v zvezi 
s trajnostjo in skladnostjo s taksonomijo 
EU. To podporo bi moralo zagotavljati 
svetovalno vozlišče InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za zagotavljanje učinkovitega 
izvajanja instrumenta bi bilo morda treba 
zagotoviti svetovalno podporo za pripravo, 
razvoj in izvajanje projektov. To podporo 
bi moralo zagotavljati svetovalno vozlišče 
InvestEU.

(17) Za zagotavljanje učinkovitega 
izvajanja instrumenta bi bilo morda treba 
zagotoviti svetovalno podporo za pripravo, 
razvoj in izvajanje projektov. To podporo 
bi moralo zagotavljati svetovalno vozlišče 
InvestEU, financirati pa bi se morala iz 
sredstev proračuna EU.

Or. en

Predlog spremembe 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Ker je učinkovitost tega 
instumenta odvisna od upravnih 
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zmogljivosti upravičencev, Komisija 
zagotovi, da projekte po potrebi spremljajo 
prizadevanja za modernizacijo in 
digitalizacijo javne uprave in inovacije za 
boljše opravljanje storitev skupnosti, npr. 
prek instumentov za kohezijsko politiko.

Or. en

Predlog spremembe 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu s finančno uredbo in 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
uredbami Sveta (Euratom, ES) št. 2988/95, 
(Euratom, ES) št. 2185/96 in (EU) 
2017/1939 je treba finančne interese Unije 
zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki 
vključujejo preprečevanje, odkrivanje, 
popravljanje in preiskovanje nepravilnosti, 
vključno z goljufijami, izterjavo 
izgubljenih, neupravičeno plačanih ali 
nepravilno porabljenih sredstev ter po 
potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti 
lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 
2185/96 in Uredbo (Euratom, ES) št. 
883/2013 Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF) izvaja upravne 
preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 
škodijo finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 
Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem 
besedilu: EJT) preiskuje in preganja 
kazniva ravnanja, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, kot je določeno v 
Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta. V skladu s finančno 
uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki 
prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati 

(19) V skladu s finančno uredbo in 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
uredbami Sveta (Euratom, ES) št. 2988/95, 
(Euratom, ES) št. 2185/96 in 
(EU) 2017/1939 je treba finančne interese 
Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki 
vključujejo preprečevanje, odkrivanje, 
popravljanje in preiskovanje nepravilnosti, 
vključno z goljufijami, izterjavo 
izgubljenih, neupravičeno plačanih ali 
nepravilno porabljenih sredstev ter po 
potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti 
lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 
št. 2185/96 in Uredbo (Euratom, ES) 
št. 883/2013 Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF) izvaja upravne 
preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 
škodijo finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 
Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem 
besedilu: EJT) preiskuje in preganja 
kazniva ravnanja, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, kot je določeno v 
Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta. V skladu s finančno 
uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki 
prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati 
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pri zaščiti finančnih interesov Unije, 
podeliti ustrezne pravice in dostop 
Komisiji, OLAF, EJT – za tiste države 
članice, ki so vključene v okrepljeno 
sodelovanje v skladu z Uredbo (EU) 
2017/1939 – in Evropskemu računskemu 
sodišču (ERS) ter zagotoviti, da vse tretje 
osebe, ki so vključene v izvrševanje 
sredstev Unije, podelijo enakovredne 
pravice.

pri zaščiti finančnih interesov Unije, 
podeliti ustrezne pravice in dostop 
Komisiji, OLAF, EJT – za tiste države 
članice, ki so vključene v okrepljeno 
sodelovanje v skladu z Uredbo (EU) 
2017/1939 – in Evropskemu računskemu 
sodišču (ERS) ter zagotoviti, da vse tretje 
osebe, ki so vključene v izvrševanje 
sredstev Unije, podelijo enakovredne 
pravice. Za vsa nepovratna sredstva, ki 
presegajo 5 000 000 EUR, mora revizor 
Evropskega računskega sodišča dvakrat 
letno preveriti uporabo evropskih sredstev 
na podlagi dokumentov in pregledov na 
kraju samem, kar bo podlaga za 
razrešnico za upravljanje sredstev.

Or. fr

Predlog spremembe 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Finančna podpora instrumenta se 
ne bi smela dodeliti družbam, ki so 
registrirane v državah s seznama EU 
nekooperativnih jurisdikcij za davčne 
namene, razen če dokažejo, da tam 
opravljajo legitimno poslovno dejavnost.

Or. en

Predlog spremembe 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za dopolnitev ali spremembo 
nekaterih nebistvenih elementov te uredbe 

črtano
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bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 PDEU glede nadaljnjega 
prenosa nekaterih nalog v zvezi z 
izvajanjem na izvajalske agencije ter glede 
spremembe elementov iz Priloge II k tej 
uredbi v zvezi s ključnimi kazalniki 
smotrnosti. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
lahko ustrezno posvetuje, tudi na ravni 
strokovnjakov, in da se to posvetovanje 
izvede v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. 
Za zagotovitev enakopravnega 
sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 
Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 
vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa se 
sistematično lahko udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za določitev ustreznega 
finančnega okvira za del v nepovratnih 
sredstvih v okviru tega instrumenta do 31. 
decembra 2024 bi bilo treba na Komisijo 
prenesti izvedbena pooblastila za določitev 
nacionalnih dodelitev, ki so na razpolago, 
izraženo v deležih celotnih finančnih 
sredstev instrumenta za posamezne države 
članice v skladu z metodologijo iz Priloge 
I k Uredbi [uredba o SPP]. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba prenesti brez 
postopkov v odborih, saj deleži izhajajo 
neposredno iz uporabe predhodno 
določene metodologije izračunavanja.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta do 31. decembra 
2024 bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila za določitev 
nacionalnih dodelitev, ki so na razpolago, 
izraženo v deležih celotnih finančnih 
sredstev instrumenta za posamezne države 
članice v skladu z metodologijo iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP]. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba prenesti brez 
postopkov v odborih, saj deleži izhajajo 
neposredno iz uporabe predhodno določene 
metodologije izračunavanja.

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta za obdobje po 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027 bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 
290 PDEU sprejme akte za določitev 
nacionalnih dodelitev, ki so na razpolago, 
izraženo v deležih celotnih finančnih 
sredstev instrumenta za posamezne države 
članice v skladu z metodologijo iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP]. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba prenesti brez 
postopkov v odborih, saj deleži izhajajo 
neposredno iz uporabe predhodno določene 
metodologije izračunavanja.

Or. en

Predlog spremembe 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Komisija bi morala o izvajanju, 
učinku in dejavnostih v okviru 
instrumenta za posojila v javnem sektorju 
vsako leto poročati Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se zagotovi 
ustrezna demokratična odgovornost.

Or. en
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Predlog spremembe 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, ob zadovoljevanju 
ustreznih razvojnih potreb. Glavni razlogi 
v zvezi s tem so težave javnih subjektov pri 
podpiranju tistih naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in 
koristijo območjem z najbolj negativnimi 
vplivi podnebnega prehoda, brez podpore 
EU v nepovratnih sredstvih ter potreba po 
usklajenem izvedbenem okviru pod 
neposrednim upravljanjem. Ker se ti cilji 
lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, vključno z nekdanjimi 
rudarskimi območji in obrobnimi 
regijami, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. V skladu z načelom 
sorazmernosti ta uredba ne presega tistega, 
kar je potrebno za uresničitev tega cilja.

Or. fr

Predlog spremembe 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, ob zadovoljevanju 
ustreznih razvojnih potreb. Glavni razlogi 
v zvezi s tem so težave javnih subjektov pri 

(22) Cilj te uredbe je ohraniti nevzdržno 
kulturo visoke javne porabe v EU. Glavni 
razlogi v zvezi s tem so težave javnih 
subjektov pri podpiranju tistih naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov in koristijo območjem z najbolj 
negativnimi vplivi podnebnega prehoda, 
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podpiranju tistih naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in 
koristijo območjem z najbolj negativnimi 
vplivi podnebnega prehoda, brez podpore 
EU v nepovratnih sredstvih ter potreba po 
usklajenem izvedbenem okviru pod 
neposrednim upravljanjem. Ker se ti cilji 
lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

brez podpore EU v nepovratnih sredstvih 
ter potreba po usklajenem izvedbenem 
okviru pod neposrednim upravljanjem. V 
skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar naj bi bilo potrebno za 
doseganje navedenega cilja –

Or. en

Predlog spremembe 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. Glavni razlogi v zvezi s 
tem so težave javnih subjektov pri 
podpiranju tistih naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in 
koristijo območjem z najbolj negativnimi 
vplivi podnebnega prehoda, brez podpore 
EU v nepovratnih sredstvih ter potreba po 
usklajenem izvedbenem okviru pod 
neposrednim upravljanjem. Ker se ti cilji 
lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. Glavni razlogi v zvezi s 
tem so težave, ki jih imajo javni subjekti 
zaradi omejevalnih gospodarskih in 
proračunskih politik EU pri podpiranju 
tistih naložb, ki ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov in koristijo 
območjem z najbolj negativnimi vplivi 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, ter potreba po usklajenem 
izvedbenem okviru pod neposrednim 
upravljanjem. Ker se ti cilji lažje dosežejo 
na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 
5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti 
iz navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja –
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Or. en

Predlog spremembe 128
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. Glavni razlogi v zvezi s 
tem so težave javnih subjektov pri 
podpiranju tistih naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in 
koristijo območjem z najbolj negativnimi 
vplivi podnebnega prehoda, brez podpore 
EU v nepovratnih sredstvih ter potreba po 
usklajenem izvedbenem okviru pod 
neposrednim upravljanjem. Ker se ti cilji 
lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti in 
krožnemu gospodarstvu najbolj vpliva, ob 
zadovoljevanju ustreznih razvojnih potreb. 
Glavni razlogi v zvezi s tem so težave 
javnih subjektov pri podpiranju tistih 
naložb, ki ne ustvarjajo zadostnega toka 
lastnih prihodkov in koristijo območjem z 
najbolj negativnimi vplivi podnebnega 
prehoda, brez podpore EU v nepovratnih 
sredstvih ter potreba po usklajenem 
izvedbenem okviru pod neposrednim 
upravljanjem. Ker se ti cilji lažje dosežejo 
na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 
5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti 
iz navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja –

Or. en

Predlog spremembe 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
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najbolj vpliva, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. Glavni razlogi v zvezi s 
tem so težave javnih subjektov pri 
podpiranju tistih naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in 
koristijo območjem z najbolj negativnimi 
vplivi podnebnega prehoda, brez podpore 
EU v nepovratnih sredstvih ter potreba po 
usklajenem izvedbenem okviru pod 
neposrednim upravljanjem. Ker se ti cilji 
lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

najbolj vpliva, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. Glavni razlogi v zvezi s 
tem so težave javnih subjektov pri 
podpiranju le tistih naložb, ki koristijo 
območjem, ki so najbolj prizadeta zaradi 
podnebnega prehoda in ki brez podpore 
EU v nepovratnih sredstvih ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov, ter 
potreba po usklajenem izvedbenem okviru 
pod neposrednim upravljanjem. Ker se ti 
cilji lažje dosežejo na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

Or. en

Predlog spremembe 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebne in energetske cilje Unije za leto 
2030, kot so določeni v Uredbi (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta [o 
vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 
2018/1999 (evropska podnebna pravila)], 
ter podnebno in ogljično nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 131
Sirpa Pietikäinen
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo najkasneje do leta 2050, in 
sicer v skladu s taksonomijo EU in ob 
upoštevanju načela, da se ne škoduje 
bistveno. Dejavnosti, ki bistveno škodujejo 
okoljskim ciljem, določenim v taksonomiji 
EU, se ne smejo financirati.

Or. en

Predlog spremembe 132
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050. Sredstva instrumenta lahko 
koristijo le države članice, ki se zavežejo, 
da bodo do leta 2050 dosegle cilj 
podnebne nevtralnosti EU, ter spoštujejo 
temeljne vrednote Unije, kot je načelo 
pravne države.

Or. en

Predlog spremembe 133
Jonás Fernández

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki so navedena v 
območnih načrtih za pravični prehod, ki 
jih države članice pripravijo v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], in ki se 
soočajo z resnimi socialnimi, okoljskimi in 
gospodarskimi izzivi, ki izhajajo iz procesa 
prehoda Unije na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
nove podnebne in energetske cilje Unije 
za leto 2030 in na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2040 ali prej.

Or. en

Predlog spremembe 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 

Instrument zagotavlja podporo območjem 
v Uniji v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP].
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na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 136
Alfred Sant

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi, izobraževalnimi, 
tehničnimi, geografskimi in 
gospodarskimi izzivi, ki izhajajo iz procesa 
prehoda Unije na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo 
najkasneje do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
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Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi, teritorialnimi in 
gospodarskimi izzivi, ki izhajajo iz procesa 
prehoda Unije na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na bolj trajnostno gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda 
Unije na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, vključno z nekdanjimi rudarskimi 
območji in obrobnimi regijami, kot so 
otoki.

Or. fr
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Predlog spremembe 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva instrumenta lahko koristijo le 
države članice, ki se zavežejo, da bodo do 
leta 2050 dosegle cilj podnebne 
nevtralnosti EU, ter spoštujejo temeljne 
vrednote Unije, vključno z načelom 
pravne države. Spoštovanje načela pravne 
države je nujen pogoj za dobro finančno 
poslovodenje in učinkovito financiranje 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „upravičenec“ pomeni pravni 
subjekt javnega sektorja, ki je ustanovljen 
v državi članici kot subjekt javnega prava 
ali kot subjekt zasebnega prava, 
pooblaščen za opravljanje javne storitve, s 
katerim je bil v okviru instrumenta 
podpisan sporazum o nepovratnih 
sredstvih;

2. „upravičenec“ pomeni pravni 
subjekt javnega sektorja, ki je ustanovljen 
v državi članici kot subjekt javnega prava 
ali kot subjekt zasebnega prava, 
pooblaščen za opravljanje javne storitve, 
ali podjetje v državni lasti oziroma v lasti 
lokalnega ali regionalnega organa, s 
katerim je bil v okviru instrumenta 
podpisan sporazum o nepovratnih 
sredstvih;

Or. en

Predlog spremembe 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „finančni partnerji“ pomenijo EIB, 
druge mednarodne finančne institucije, 
nacionalne spodbujevalne banke ter 
finančne institucije, s katerimi Komisija 
podpiše upravni sporazum o sodelovanju v 
okviru instrumenta;

3. „finančni partnerji“ pomenijo EIB, 
druge mednarodne finančne institucije, 
vključno z zasebnimi finančnimi 
institucijami, nacionalne spodbujevalne 
banke ter finančne institucije, s katerimi 
Komisija podpiše upravni sporazum o 
sodelovanju v okviru instrumenta;

Or. en

Predlog spremembe 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „projekt“ pomeni vsak ukrep, ki ga 
je Komisija opredelila kot upravičen, je 
finančno in tehnično neodvisen ter ima 
vnaprej določen cilj ter rok, v katerem se 
mora izvesti in končati;

4. „projekt“ pomeni vsak ukrep, ki ga 
je Komisija opredelila kot upravičen, je 
finančno in tehnično neodvisen ter ima 
vnaprej določen cilj ter rok, v katerem se 
mora izvesti in končati; do financiranja v 
okviru tega instrumenta so lahko 
upravičeni tudi projekti, ki so se že začeli, 
a jih zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev ni bilo mogoče dokončati;

Or. en

Predlog spremembe 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki ga je 

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, ki je bil skupaj z ustreznimi 
lokalnimi in regionalnimi organi 
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odobrila Komisija; zadevnih območij in v skladu z načelom 
partnerstva iz člena 6 Uredbe (EU) .../... 
[uredba o SPP] pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP] in ga je 
odobrila Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki ga je 
odobrila Komisija;

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki so ga 
države članice po temeljitem posvetovanju 
z zadevnimi območji pripravile skupaj z 
ustreznimi lokalnimi in regionalnimi 
organi in deležniki ter ga je odobrila 
Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki ga je 
odobrila Komisija;

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki ga 
pripravijo ustrezni lokalni in regionalni 
organi ter o katerem potekajo 
posvetovanja s socialnimi partnerji, 
regionalno civilno družbo in predstavniki 
zasebnega sektorja, odobri pa ga 
Komisija;

Or. en
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Predlog spremembe 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki ga je 
odobrila Komisija;

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen skupaj z 
ustreznimi lokalnimi in regionalnimi 
organi zadevnih območij v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki ga je 
odobrila Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. „načelo, da se ne škoduje“ pomeni 
vzdržati se bistvenega škodovanja 
okoljskim ciljem, kot je opredeljeno v 
členu 17 Uredbe (EU) 2020/852 [uredba o 
taksonomiji];

Or. en

Predlog spremembe 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. „dodatnost“ pomeni podporo 
projektom, ki ne ustvarjajo zadostnega 
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toka lastnih virov za kritje stroškov naložb 
in jih zato sicer ne bi bilo mogoče izvesti v 
istem časovnem okviru ter prispevajo k 
splošnim ciljem iz člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 151
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. „prehodni načrt“ pomeni 
doseganje ciljev podnebne nevtralnosti in 
drugih ciljev glede trajnosti v skladu s 
taksonomijo EU in načelom, da se ne 
škoduje bistveno. Napredek bi bilo treba 
meriti z usklajenimi kazalniki 
trajnostnosti ter časovno določenimi in 
znanstveno utemeljenimi cilji.

Or. en

Predlog spremembe 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. „dodatnost“ pomeni podporo 
projektom, ki ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov za kritje stroškov 
naložb in prispevajo k splošnim ciljem iz 
člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 153
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Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP], in prispevati k 
ciljem politik EU, zlasti k podnebnim in 
energetskim ciljem Unije za leto 2030, kot 
so določeni v Uredbi (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta [o 
vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 
2018/1999 (evropska podnebna pravila)], 
in prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2050, v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma in v 
odziv na potrebo po izboljšanju 
konkurenčnosti. Biti bi moral skladen z 
uredbo [uredba o zaščiti proračuna Unije 
v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi 
z načelom pravne države v državah 
članicah].

Or. en

Predlog spremembe 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske in 
okoljske izzive, ki izhajajo iz procesa 
prehoda na podnebno nevtralno 
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območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

gospodarstvo, v korist območij v Uniji, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, ki so jih države članice 
pripravile v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP], in prispevati k ciljem 
politik EU, zlasti k novim podnebnim in 
energetskim ciljem Unije za leto 2030 in 
prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2040 ali prej, 
v skladu s cilji OZN glede trajnostnega 
razvoja, Pariškega sporazuma in 
evropskega stebra socialnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP], v skladu s cilji 
Pariškega sporazuma in ob zagotavljanju, 
da bodo s prehodom zmanjšane 
neenakosti in ustvarjen neto učinek na 
zaposlovanje z novimi visokokakovostnimi 
delovnimi mesti ter da bo pravičen in 
družbeno sprejemljiv za vse.

Or. en

Predlog spremembe 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, pri 
čemer je treba poskrbeti za to, da pri tem 
nihče ne bo prezrt, v korist območij v 
Uniji, opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, ki so jih države članice 
pripravile v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP].

Or. en

Predlog spremembe 157
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050, v korist območij v Uniji, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, ki so jih države članice 
pripravile v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP].

Or. en

Predlog spremembe 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
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podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

bolj trajnostno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

Or. en

Predlog spremembe 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, s katerimi se 
obravnavajo gospodarski in družbeni 
stroški prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2050 in ki ne 
ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov ter brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije ne 
bi zagotovili financiranja projekta v istem 
obsegu ali v istem časovnem okviru.

Or. en

Predlog spremembe 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
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financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov.

Or. en

Predlog spremembe 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

2. Specifični cilj instrumenta je 
izboljšati kakovost naložb javnega 
sektorja, ki zadovoljujejo razvojne potrebe 
regij, opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, za katere je v 
zadostni meri dokazano, da ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

Or. en

Predlog spremembe 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, in spodbujati regionalno 
kohezijo, tako da se olajša financiranje 
projektov, ki ne ustvarjajo zadostnega toka 
lastnih prihodkov in se ne bi financirali 
brez podpore v obliki nepovratnih sredstev 
iz proračuna Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 163
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi realizirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

Or. en

Predlog spremembe 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri uresničevanju specifičnega cilja 
iz odstavka 2 je cilj te uredbe po potrebi 
zagotavljati tudi svetovalno podporo za 
pripravo, razvoj in izvajanje upravičenih 
projektov. Ta svetovalna podpora se 
zagotavlja v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

3. Pri uresničevanju specifičnega cilja 
iz odstavka 2 je cilj te uredbe po potrebi 
zagotavljati tudi svetovalno podporo za 
pripravo, razvoj in izvajanje upravičenih 
projektov, tudi na stopnji uporabe 
projekta. Ta svetovalna podpora se 
zagotavlja v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

Or. en

Predlog spremembe 165
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Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri uresničevanju specifičnega cilja 
iz odstavka 2 je cilj te uredbe po potrebi 
zagotavljati tudi svetovalno podporo za 
pripravo, razvoj in izvajanje upravičenih 
projektov. Ta svetovalna podpora se 
zagotavlja v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

3. Pri uresničevanju specifičnega cilja 
iz odstavka 2 ta uredba tudi omogoča 
zagotavljanje svetovalne podpore za 
pripravo, razvoj in izvajanje upravičenih 
projektov. Ta svetovalna podpora se 
zagotavlja v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

Or. en

Predlog spremembe 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v dodatna sredstva, 
dodeljena v proračunu Unije za obdobje 
2021–2027, se del podpore, ki se v okviru 
tega instrumenta zagotavlja v nepovratnih 
sredstvih, financira iz:

1. Brez poseganja v dodatna sredstva, 
dodeljena proračunu Unije za obdobje 
2021-2027, se del podpore, ki se v okviru 
tega instrumenta zagotavlja v nepovratnih 
sredstvih, vključno s svetovalno podporo 
za pripravo, razvoj in izvajanje projektov, 
financira iz:

Or. en

Predlog spremembe 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sredstev iz proračuna Unije, in sicer (a) sredstev iz proračuna Unije, in sicer 
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v znesku 250 000 000 EUR v tekočih 
cenah, ter

v znesku 1525 000 000 EUR v tekočih 
cenah.

Or. en

Predlog spremembe 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sredstev iz proračuna Unije, in sicer 
v znesku 250 000 000 EUR v tekočih 
cenah, ter

(a) sredstev iz proračuna Unije, in sicer 
v znesku 300 000 000 EUR v cenah iz leta 
2018, ter

Or. en

Predlog spremembe 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) namenskih prejemkov iz odstavka 
2 do najvišjega zneska 1 275 000 000 
EUR v tekočih cenah.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) namenskih prejemkov iz odstavka 2 
do najvišjega zneska 1 275 000 000 EUR v 
tekočih cenah.

(b) namenskih prejemkov iz odstavka 2 
do najvišjega zneska 2 170 000 000 EUR v 
tekočih cenah.



AM\1212239SL.docx 93/148 PE657.150v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 171
Pedro Marques

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) namenskih prejemkov iz odstavka 2 
do najvišjega zneska 1 275 000 000 EUR v 
tekočih cenah.

(b) namenskih prejemkov iz odstavka 2 
do najvišjega zneska 2 550 000 000 EUR v 
tekočih cenah.

Or. en

Predlog spremembe 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) namenskih prejemkov iz odstavka 2 
do najvišjega zneska 1 275 000 000 EUR v 
tekočih cenah.

(b) namenskih prejemkov iz odstavka 2 
do najvišjega zneska 1 275 000 000 EUR v 
cenah iz leta 2018.

Or. en

Predlog spremembe 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sredstva iz odstavka 1(b) se 
zagotovijo s povračili iz finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih s programi, 
navedenimi v Prilogi I k tej uredbi, in 
sicer do najvišjega zneska 275 000 000 
EUR, ter iz presežkov rezervacij za 
jamstvo EU, vzpostavljeno z uredbo o 

črtano
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EFSI, in sicer do najvišjega zneska 1 000 
000 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sredstva iz odstavka 1(b) se 
zagotovijo s povračili iz finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih s programi, 
navedenimi v Prilogi I k tej uredbi, in sicer 
do najvišjega zneska 275 000 000 EUR, ter 
iz presežkov rezervacij za jamstvo EU, 
vzpostavljeno z uredbo o EFSI, in sicer do 
najvišjega zneska 1 000 000 000 EUR.

2. Sredstva iz odstavka 1(b) se 
zagotovijo s povračili iz finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih s programi, 
navedenimi v Prilogi I k tej uredbi, in sicer 
do najvišjega zneska 1 000 000 000 EUR, 
ter iz presežkov rezervacij za jamstvo EU, 
vzpostavljeno z uredbo o EFSI, in sicer do 
najvišjega zneska 1 700 000 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 175
Pedro Marques

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sredstva iz odstavka 1(b) se 
zagotovijo s povračili iz finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih s programi, 
navedenimi v Prilogi I k tej uredbi, in sicer 
do najvišjega zneska 275 000 000 EUR, ter 
iz presežkov rezervacij za jamstvo EU, 
vzpostavljeno z uredbo o EFSI, in sicer do 
najvišjega zneska 1 000 000 000 EUR.

2. Sredstva iz odstavka 1(b) se 
zagotovijo s povračili iz finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih s programi, 
navedenimi v Prilogi I k tej uredbi, in sicer 
do najvišjega zneska 550 000 000 EUR, ter 
iz presežkov rezervacij za jamstvo EU, 
vzpostavljeno z uredbo o EFSI, in sicer do 
najvišjega zneska 2 000 000 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 176
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva iz odstavka 1 se lahko 
dopolnijo s finančnimi prispevki držav 
članic, tretjih držav in organov, ki niso 
organi Unije. Ta sredstva so zunanji 
namenski prejemki v smislu člena 21(5) 
finančne uredbe.

3. Sredstva iz odstavka 1 se lahko 
dopolnijo s finančnimi prispevki držav 
članic.

Or. fr

Predlog spremembe 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva iz odstavka 1 se lahko 
dopolnijo s finančnimi prispevki držav 
članic, tretjih držav in organov, ki niso 
organi Unije. Ta sredstva so zunanji 
namenski prejemki v smislu člena 21(5) 
finančne uredbe.

3. Sredstva iz odstavka 1 se lahko 
dopolnijo s finančnimi prispevki držav 
članic. Ta sredstva so zunanji namenski 
prejemki v smislu člena 21(5) finančne 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 178
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od člena 21(3)(f) 
finančne uredbe so sredstva, ki izvirajo iz 
povračil iz odstavka 1(b), zunanji 
namenski prejemki skladu s členom 21(5) 
finančne uredbe. Z odstopanjem od točke 

črtano
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(a) člena 213(4) finančne uredbe so 
sredstva, ki izvirajo iz presežkov rezervacij 
za EFSI iz odstavka 1(b), zunanji 
namenski prejemki skladu s členom 21(5) 
finančne uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od člena 21(3)(f) 
finančne uredbe so sredstva, ki izvirajo iz 
povračil iz odstavka 1(b), zunanji 
namenski prejemki skladu s členom 21(5) 
finančne uredbe. Z odstopanjem od točke 
(a) člena 213(4) finančne uredbe so 
sredstva, ki izvirajo iz presežkov rezervacij 
za EFSI iz odstavka 1(b), zunanji 
namenski prejemki skladu s členom 21(5) 
finančne uredbe.

4. V celoti se spoštujeta člena 21(3)(f) 
in člen 213(4) finančne uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, ter za upravne 
odhodke in provizije finančnih partnerjev.

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, ter za upravne 
odhodke in provizije finančnih partnerjev. 
Upravičencem, ki imajo manjše upravne 
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zmogljivosti v smislu tehnološke opreme, 
osebja in infrastrukture, se lahko na 
zahtevo dodelijo višji zneski tehnične in 
upravne pomoči.

Or. en

Predlog spremembe 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, ter za upravne 
odhodke in provizije finančnih partnerjev.

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije, obveščanja, 
komunikacije, stikov z javnostjo in 
ocenjevanja, vključno s korporativnimi 
informacijskimi in tehnološkimi sistemi, 
ter za upravne odhodke finančnih 
partnerjev.

Or. en

Predlog spremembe 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, ter za upravne 
odhodke in provizije finančnih partnerjev.

5. Znesek v višini do 1 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, ter za upravne 
odhodke in provizije finančnih partnerjev.
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Or. fr

Predlog spremembe 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Sredstva do zneska 25 000 000 
EUR od sredstev iz odstavka 1 se 
zagotovijo za dejavnosti iz člena 3(3).

6. Sredstva do zneska 50 
000 000 EUR od sredstev iz odstavka 1 se 
zagotovijo za dejavnosti iz člena 3(3).

Or. en

Predlog spremembe 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Dostop do sredstev

1. Dostop do instrumenta se pogojuje s 
sprejetjem nacionalnega cilja za 
podnebno nevtralnost do leta 2050. Za 
države članice, ki se še niso zavezale 
nacionalnemu cilju podnebne 
nevtralnosti, se sprosti le 50 % sredstev 
njihovih nacionalnih dodelitev, preostalih 
50 % pa bo na voljo, ko sprejmejo ta cilj.
2. Dostop do instrumenta se pogojuje s 
spoštovanjem pravne države, ki je bistveno 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU, in s 
spoštovanjem človekovih pravic, vključno 
s pravicami manjšin, kot so osebe LGBTI, 
ki so v več državah članicah ogrožene 
zaradi ustvarjanja območij brez LGBTI. 
Komisija zavrne vloge lokalnih oblasti, ki 
so sprejele izjave „brez LGBTI“.
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Predlog spremembe 185
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora Unije v okviru instrumenta 
se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev v 
skladu z naslovom VIII finančne uredbe.

1. Podpora Unije v okviru 
instrumenta, ki je predmet nacionalnih 
načrtov za trajnostni prehod, ki jih odobri 
Komisija, se zagotovi v obliki nepovratnih 
sredstev v skladu z naslovom VIII finančne 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podpora Unije v okviru instrumenta 
se izvaja z neposrednim upravljanjem v 
skladu s finančno uredbo.

2. Podpora Unije v okviru instrumenta 
se izvaja v obliki deljenega upravljanja z 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija zagotovi, da se na 
začetku izbirnega postopka organizira 
učinkovita komunikacijska kampanja in 
da so informacije o razpisih za zbiranje 
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predlogov neposredno na voljo vsem 
javnim organom v EU. Prosilce bi bilo 
treba dejavno obveščati o tehnični in 
upravni podpori, ki jim je na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje 31. 
decembra 2024, podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje 31. 
decembra 2024, podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje med 
trajanjem večletnega finančnega okvira 
2021-2027, podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

Or. en
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Predlog spremembe 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje 31. 
decembra 2024, podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje po 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021-2017, podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

Or. en

Predlog spremembe 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 
2025, se podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom, zagotovi brez 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 
Unije, dokler se ne izčrpajo preostala 
sredstva. Pri dodeljevanju takih 
nepovratnih sredstev se upoštevata 
potreba po zagotovitvi predvidljivosti 
naložb in spodbujanje regionalne 
konvergence.

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
upoštevata potreba po zagotovitvi 
predvidljivosti naložb in spodbujanje 
regionalne konvergence.

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
posebno pozornost nameni manj razvitim 
regijami iz člena [102(2)] Uredbe .../... 
[nova uredba o skupnih določbah] in 
upošteva, da je treba zagotoviti 
predvidljivost naložb in 
spodbujati gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo.

Or. en

Predlog spremembe 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 
2025, se podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom, zagotovi brez 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 
Unije, dokler se ne izčrpajo preostala 
sredstva. Pri dodeljevanju takih 
nepovratnih sredstev se upoštevata 
potreba po zagotovitvi predvidljivosti 
naložb in spodbujanje regionalne 

3. Podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom, se zagotovi brez 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi, hkrati pa 
zagotavlja predvidljivost naložb ter 
upošteva pristop, ki temelji na sposobnosti 
preživetja in je nenaklonjen tveganju.
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konvergence.

Or. en

Predlog spremembe 194
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
upoštevata potreba po zagotovitvi 
predvidljivosti naložb in spodbujanje 
regionalne konvergence.

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva, pri čimer 
se vseeno zagotovi pravična geografska 
pokritost. Pri dodeljevanju takih 
nepovratnih sredstev se upoštevata potreba 
po zagotovitvi predvidljivosti naložb in 
spodbujanje regionalne konvergence.

Or. en

Predlog spremembe 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 
2025, se podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom, zagotovi brez 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 
Unije, dokler se ne izčrpajo preostala 
sredstva. Pri dodeljevanju takih 
nepovratnih sredstev se upoštevata potreba 

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih po obdobju iz 
odstavka 2, se podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom, zagotovi brez 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 
Unije, dokler se ne izčrpajo preostala 
sredstva. Pri dodeljevanju takih 
nepovratnih sredstev se upoštevata potreba 
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po zagotovitvi predvidljivosti naložb in 
spodbujanje regionalne konvergence.

po zagotovitvi predvidljivosti naložb in 
spodbujanje regionalne konvergence in 
teritorialne kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 196
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 
2025, se podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom, zagotovi brez 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 
Unije, dokler se ne izčrpajo preostala 
sredstva. Pri dodeljevanju takih 
nepovratnih sredstev se upoštevata potreba 
po zagotovitvi predvidljivosti naložb in 
spodbujanje regionalne konvergence.

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih po koncu 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021-2027, se podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom, zagotovi brez 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 
Unije, dokler se ne izčrpajo preostala 
sredstva. Pri dodeljevanju takih 
nepovratnih sredstev se upoštevata potreba 
po zagotovitvi predvidljivosti naložb in 
spodbujanje regionalne konvergence.

Or. en

Predlog spremembe 197
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge 
I k Uredbi [uredba o SPP] določi njen 
delež v odstotku celotnih razpoložljivih 
sredstev.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Za instrument za posojila v javnem sektorju v okviru Sklada za pravični prehod se geografska 
namembnost ne bi smela uporabljati..

Predlog spremembe 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] in faktorja 
prerazporeditve ob upoštevanju potreb 
manj razvitih regij iz člena [102(2)] 
Uredbe .../... [nova uredba o skupnih 
določbah] določi njen delež v odstotku 
celotnih razpoložljivih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku sredstev iz člena 4(1) te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

4. Komisija z delegiranim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku vseh razpoložljivih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

4. Komisija z delegiranim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku vseh razpoložljivih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 202
Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden se s finančnim partnerjem začne 
izvajati instrument, Komisija in navedeni 
finančni partner podpišeta upravni 
sporazum. Sporazum določa pravice in 
obveznosti posameznih strank sporazuma, 
vključno z ureditvijo revizij in 
komunikacije.

Preden se s finančnim partnerjem začne 
izvajati instrument, Komisija in navedeni 
finančni partner podpišeta upravni 
sporazum. Sporazum določa pravice in 
obveznosti posameznih strank sporazuma, 
vključno z ureditvijo obveznih revizij in 
komunikacije.

Or. fr
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Predlog spremembe 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz prehoda na podnebne in 
energetske cilje Unije za leto 2030 iz 
Uredbe (EU).../... Evropskega parlamenta 
in Sveta [o določitvi okvira za doseganje 
podnebne nevtralnosti in spremembi 
Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska 
podnebna pravila)] ter za podnebno in 
ogljično nevtralno gospodarstvo v Uniji do 
leta 2050, so v skladu z Uredbo (EU).../... 
Evropskega parlamenta in Sveta [uredba 
o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb] ter koristijo območjem, 
opredeljenim v območnem načrtu za 
pravični prehod, tudi če se ne nahajajo na 
navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji najkasneje do leta 
2050 v skladu s ciljem Pariškega 
dogovora za omejitev povečanja globalne 
temperature na 1,5 °C , ter koristijo 
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območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz prehoda proti novim 
podnebnim in energetskim ciljem Unije za 
leto 2030 ter prehoda na energetsko in 
podnebno nevtralno gospodarstvo v Uniji 
do leta 2040 ali prej, prispevajo pa tudi k 
ciljem in potrebam območij, opredeljenih 
v območnem načrtu za pravični prehod, 
tudi če se ne nahajajo na teh območjih;

Or. en

Predlog spremembe 206
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti, ki so v skladu s 
taksonomijo EU in načelom, po katerem 
se ne sme bistveno škodovati, da dosegajo 
merljiv učinek pri obravnavanju resnih 
socialnih, gospodarskih ali okoljskih 
izzivov, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, ter koristijo območjem, 
opredeljenim v območnem načrtu za 
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pravični prehod, tudi če se ne nahajajo na 
navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, prispevajo k 
doseganju prehoda na podnebju 
prijaznejše gospodarstvo, pri čemer nihče 
ne bo prezrt, ter koristijo območjem, 
opredeljenim v območnem načrtu za 
pravični prehod, tudi če se ne nahajajo na 
navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 208
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti izkazujejo jasen in merljiv 
učinek in kazalnike izložkov pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo v Uniji do leta 
2050, ter koristijo območjem, opredeljenim 
v območnem načrtu za pravični prehod, 
tudi če se ne nahajajo na navedenih 
območjih;
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Or. en

Predlog spremembe 209
Alfred Sant

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih, geografskih, okoljskih, 
izobraževalnih ali tehničnih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 210
Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod;

Or. fr

Predlog spremembe 211
José Manuel Fernandes
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih, teritorialnih ali okoljskih 
izzivov, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, ter 
koristijo območjem, opredeljenim v 
območnem načrtu za pravični prehod, tudi 
če se ne nahajajo na navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv, precejšen 
in ustrezno dokazan učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih negativnih 
izzivov prehoda na bolj trajnostno 
gospodarstvo, ter koristijo območjem, 
opredeljenim v območnem načrtu za 
pravični prehod;

Or. en

Predlog spremembe 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) projekti so skladni z merili iz 
Uredbe (EU) 2020/582 o vzpostavitvi 
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okvira za spodbujanje trajnostnih naložb 
[uredba o taksonomiji];

Or. en

Predlog spremembe 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) projekti prispevajo k ekološkemu 
prehodu in so skladni z okoljskimi cilji 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 216
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije;

(b) projekti ne povzročajo znatne 
škode za okoljske cilje iz taksonomije EU 
in tudi ne prejemajo podpore v okviru 
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drugih programov Unije;

Or. en

Predlog spremembe 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije;

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije za iste 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 218
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) projekti, ki neposredno ali 
posredno podpirajo naložbe, povezane s 
proizvodnjo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenjem ali zgorevanjem fosilnih 
goriv.

Or. en

Predlog spremembe 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Projekt vključuje samo 
podizvajalce iz držav članic EU;
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Or. en

Predlog spremembe 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) projekti prejmejo posojilo 
finančnega partnerja v okviru 
instrumenta ter

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 221
Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov, da bi se lahko 
financirali brez podpore Unije.

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov, da bi se lahko 
financirali brez podpore Unije, kar se 
potrdi s povprečjem, ki ga določita dve 
neodvisni revizijski podjetji.

Or. fr

Predlog spremembe 222
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov, da bi se lahko 
financirali brez podpore Unije.

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov in brez podpore v 
obliki nepovratnih sredstev iz proračuna 
Unije ne bi zagotovili financiranja 
projekta v istem obsegu ali v istem 



AM\1212239SL.docx 115/148 PE657.150v01-00

SL

časovnem okviru.

Or. en

Predlog spremembe 223
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov, da bi se lahko 
financirali brez podpore Unije.

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov za spopadanje z 
izzivi tranzicije, da bi se lahko financirali 
brez podpore Unije.

Or. en

Predlog spremembe 224
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov, da bi se lahko 
financirali brez podpore Unije.

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov in jih ne bi bilo 
mogoče realizirati brez podpore Unije.

Or. en

Predlog spremembe 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) z odstopanjem od odstavka 1(b) 
lahko projekti, ki prejemajo podporo 
Unije v okviru instrumenta, prejmejo 
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svetovalno in tehnično pomoč za pripravo, 
razvoj ali izvajanje iz drugih programov 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) projekt obravnava gospodarske in 
socialne stroške prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo v Uniji do leta 
2050, hkrati pa naj bi zagotovil finančno 
vzdržnost med trajanjem projekta;

Or. en

Predlog spremembe 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) za projekte je bila izvedena ocena 
učinka na enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Projekti, ki prejmejo posojila EIB in 
drugih finančnih partnerjev v okviru 
instrumenta in ki spoštujejo merila za 
upravičenost iz odstavka 1, so izvzeti iz 
izračuna primanjkljaja in dolga države 
članice, kot ga opredeljuje Pakt za 
stabilnost in rast.

Or. en

Predlog spremembe 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti določi 
smernice za izvedbo ocene učinka iz točke 
(da) odstavka 1 ter za vsebino in obliko 
posredovanih informacij in podatkov. 
Smernice določi v sodelovanju z 
izvajalskimi partnerji in po posvetovanju z 
zadevnimi strokovnjaki in deležniki, zlasti 
nacionalnimi organizacijami žensk iz 
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Izključene dejavnosti

Naslednje dejavnosti so izključene iz 
podpore Unije v okviru tega instrumenta:
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(a) razgradnja, vzdrževanje, adaptacija ali 
gradnja jedrskih elektrarn ter upravljanje 
ali shranjevanje jedrskih odpadkov;
(b) proizvodnja, predelava, distribucija in 
trženje tobaka in tobačnih izdelkov;
(c) naložbe, povezane s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 
zgorevanjem fosilnih goriv;
(d) naložbe v letališko in avtocestno 
infrastrukturo;
(e) projekti, ki niso skladni z doseganjem 
podnebnih in okoljskih ciljev Unije ali ki 
niso skladni z načelom neškodovanja iz 
Uredbe (EU) 2020/852 o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb 
[uredba o taksonomiji] ali druge naložbe, 
ki bi ovirale razvoj in uvajanje 
nizkoogljičnih alternativ ali ki povzročijo 
učinke odvisnosti.

Or. en

Predlog spremembe 231
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Komisija pripravi seznam za izključitev 
naložb, ki škodujejo ciljem iz Pariškega 
sporazuma in zelenega dogovora in niso 
skladne s politiko EIB za financiranje na 
energetskem področju in ki zato ne 
prejmejo podpore, ki jo Unija zagotavlja 
prek instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na merila iz člena 197 finančne 
uredbe se lahko v skladu s to uredbo kot 
možni upravičenci prijavijo samo pravni 
subjekti javnega sektorja, ustanovljeni v 
državi članici kot subjekti javnega prava ali 
kot subjekti zasebnega prava, pooblaščeni 
za opravljanje javne storitve.

Ne glede na merila iz člena 197 finančne 
uredbe se lahko v skladu s to uredbo kot 
možni upravičenci prijavijo samo pravni 
subjekti javnega sektorja, ustanovljeni v 
državi članici kot subjekti javnega prava ali 
kot subjekti zasebnega prava, pooblaščeni 
za opravljanje javne storitve z dokazanim 
splošnim interesom.

Or. fr

Predlog spremembe 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner. Za projekte v 
najbolj oddaljenih regijah, kot so 
opredeljene v členu 349 PDEU, znesek 
nepovratnih sredstev ne presega 25 % 
zneska posojila, ki ga zagotovi finančni 
partner.

Or. en

Predlog spremembe 234
Markus Ferber
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 10 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

Or. en

Obrazložitev

Ker je to predvsem instrument za posojila, bi morala biti višina nepovratnih sredstev 
omejena.

Predlog spremembe 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 5 % zneska posojila, ki ga v okviru 
tega instrumenta zagotovi finančni partner. 
Znesek nepovratnih sredstev za projekte na 
območjih v regijah na ravni NUTS 2, 
katerih BDP na prebivalca ne presega 75 % 
povprečnega BDP EU-27, kakor so 
navedene v členu [102(2)] Uredbe [nova 
uredba o skupnih določbah], ne presega 7,5 
% zneska posojila, ki ga zagotovi finančni 
partner.

Or. en
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Predlog spremembe 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 25 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

Or. en

Predlog spremembe 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 25 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 30 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

Or. en

Predlog spremembe 238
Pedro Marques
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 30 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

Or. en

Predlog spremembe 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v dveh letih po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v dveh letih po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

Or. en

Predlog spremembe 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v dveh letih po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v enem letu po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

Or. fr

Predlog spremembe 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primeru goljufij ali 
neizpolnjevanja zahtev iz člena 8, je treba 
vrniti 110 % nepovratnih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V takih primerih se lahko po posvetovanju 
s finančnim partnerjem znesek nepovratnih 
sredstev zmanjša ali sporazum o 
nepovratnih sredstvih odpove, s tem 

V takih primerih se po posvetovanju s 
finančnim partnerjem znesek nepovratnih 
sredstev zmanjša ali sporazum o 
nepovratnih sredstvih odpove, s tem 
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povezani plačani zneski pa izterjajo, v 
skladu s pogoji iz sporazuma o nepovratnih 
sredstvih.

povezani plačani zneski pa izterjajo, v 
skladu s pogoji iz sporazuma o nepovratnih 
sredstvih

Or. en

Predlog spremembe 243
Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svetovalna podpora v okviru 
instrumenta se izvaja s posrednim 
upravljanjem v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

1. Svetovalna podpora v okviru 
instrumenta se izvaja s posrednim 
upravljanjem v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU]. Da bi 
zagotovili hitro in enostavno podporo pri 
upravljanju vozlišča, bo moralo delovati 
kot točka „vse na enem mestu“.

Or. fr

Predlog spremembe 244
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svetovalna podpora v okviru 
instrumenta se izvaja s posrednim 
upravljanjem v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

1. Svetovalna podpora v okviru 
instrumenta se izvaja s posrednim 
upravljanjem, ki zagotavlja popolno 
preglednost in s tem omogoča javni 
nadzor v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

Or. en
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Predlog spremembe 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Do svetovalne podpore so 
upravičene dejavnosti, potrebne za podporo 
pri pripravi, razvoju in izvajanju projektov.

2. Do svetovalne podpore so 
upravičene dejavnosti, potrebne za podporo 
pri pripravi, razvoju in izvajanju projektov. 
Projekti, ki se financirajo iz instrumenta, 
lahko po potrebi prejmejo svetovalno in 
tehnično podporo iz drugih programov 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Do svetovalne podpore so 
upravičene dejavnosti, potrebne za podporo 
pri pripravi, razvoju in izvajanju projektov.

2. Do svetovalne podpore so 
upravičene dejavnosti, potrebne za podporo 
pri pripravi, razvoju in izvajanju projektov, 
financirajo pa se v skladu s členom 4 te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
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morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe.

morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe. V 
delovnih programih se določijo pogoji za 
upravičenost in merila za izbiro projektov. 
Merila za izbiro lahko obsegajo ustrezna 
merila, določena v Uredbi (EU) .../... 
[uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb]. 
Navedeni pogoji za upravičenost in merila 
za dodelitev bi morali upoštevati pomen 
projekta za razvojne potrebe, opredeljene 
v območnih načrtih za pravični prehod, 
splošna cilja spodbujanja regionalne in 
območne konvergence ter spopadanja z 
gospodarskimi in družbenimi stroški 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo Unije do leta 2050 ob 
hkratnem zagotavljanju, da nihče ne bo 
zapostavljen, ter pomen dela v 
nepovratnih sredstvih za vzdržnost 
projekta.

Or. en

Predlog spremembe 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe.

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. V delovnih programih se 
določijo pogoji za upravičenost in merila 
za dodelitev. Merila za dodelitev lahko 
vsebujejo ustrezna merila, določena v 
Uredbi (EU) ... (uredba o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb), 
možnosti projekta, da uresniči cilje in 
potrebe, opredeljene v območnih načrtih 
za pravični prehod, prispevek k 
zagotavljanju podnebnega prehoda na 
pravičen način, da nihče ne bo 
zapostavljen, splošni cilj spodbujanja 
regionalne in teritorialne konvergence ter 
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prispevek nepovratnih sredstev k cenovni 
dostopnosti projektov. Komisija zagotovi, 
da delovni program upošteva in spodbuja 
enakost spolov in vključevanje vidika 
spola. Programi dela določajo nacionalne 
deleže sredstev, vključno z morebitnimi 
dodatnimi sredstvi, za vsako posamezno 
državo članico v skladu s členom 4(1) in 
členom 6(2) te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe.

Komisija v skladu s členom 17 sprejme 
delegirane akte za pripravo programov 
dela v skladu s členom 110 finančne 
uredbe. Programi dela določajo nacionalne 
deleže sredstev, vključno z morebitnimi 
dodatnimi sredstvi, za vsako posamezno 
državo članico v skladu s členom 4(1) in 
členom 6(2) te uredbe. V programih dela 
se določijo merila in pogoji za izbiro, 
kadar povpraševanje presega sredstva, ki 
so dodeljena posameznim državam, pa 
tudi prednostno razvrščanje projektov, pri 
čemer se upoštevajo ustrezna merila iz 
Uredbe (EU) .../... [uredba o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb], 
možnosti projekta, da uresniči cilje in 
potrebe, opredeljene v območnih načrtih 
za pravični prehod, prispevek k 
podnebnemu prehodu, stroškovna 
učinkovitost projekta, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter prispevek nepovratnih 
sredstev k izvedljivosti projektov.

Or. en
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Predlog spremembe 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe.

Komisija v skladu s členom 17 sprejme 
delegirane akte za pripravo programov 
dela v skladu s členom 110 finančne 
uredbe. V programih dela se določijo 
merila in pogoji za izbiro in prednostno 
razvrščanje projektov, pri čemer se 
upoštevajo ustrezna merila iz Uredbe 
(EU) 2020/852 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb [uredba o 
taksonomiji], možnosti projekta, da 
uresniči cilje in potrebe, opredeljene v 
območnih načrtih za pravični prehod, 
prispevek k podnebnemu 
prehodu, sprejetje verodostojnega načrta 
za dekarbonizacijo s strani subjekta 
javnega sektorja, ki zahteva financiranje, 
vključno s časovnico za opustitev fosilnih 
goriv v časovnem okviru, ki je skladen s 
cilji iz Pariškega sporazuma, pa tudi 
splošni cilj spodbujanja ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije ter 
prispevek nepovratnih sredstev k 
izvedljivosti projektov.

Or. en

Obrazložitev

Pri merilih za dodelitev bi bilo treba tudi upoštevati, ali je subjekt javnega sektorja, ki zaprosi 
za pomoč iz instrumenta, sprejel načrt za dekarbonizacijo.

Predlog spremembe 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe.

Instrument se izvaja z letnimi programi 
dela, vzpostavljenimi v skladu s členom 
110 finančne uredbe. Komisija sprejme 
programe dela z delegiranim aktom. Ti 
delegirani akti se sprejmejo v skladu s 
členom 17 te uredbe. V programih dela se 
določijo razpisi za zbiranje predlogov, 
vključno z možnostjo uporabe vseh 
nacionalnih deležev do 31. decembra 
2024.

Or. en

Predlog spremembe 252
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe.

Komisija za izvajanje instrumenta v 
skladu s členom 17 sprejme delegirane 
akte za pripravo programov dela v skladu 
s členom 110 finančne uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da se sredstva programa porabijo čim bolj učinkovito, ne bi smelo biti 
predvideno financiranje na nacionalni ravni. Da bi omogočili ustrezen demokratični nadzor, 
bi bilo treba delovne programe določiti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Člen 13a
Izbira finančnih partnerjev, ki niso EIB

Komisija v skladu s členom 17 te uredbe 
sprejme delegirane akte, s katerimi določi 
podrobnosti pogojev za upravičenost in 
izbirnih postopkov za finančne partnerje, 
ki niso EIB. Pogoji za upravičenost za 
finančne partnerje, ki niso EIB, odražajo 
cilje instrumenta. Komisija pri izbiri 
finančnih partnerjev upošteva zlasti 
njihovo zmogljivost:
(a) da so njihova posojilna politika in 
standardi na področju energetike vsaj 
tako strogi kot standardi in politike EIB;
(b) povečati učinek jamstva EU z lastnimi 
sredstvi;
(c) za ustrezno geografsko diverzifikacijo 
instrumenta in možnost financiranja 
manjših projektov;
(d) za temeljito izvajanje zahtev iz členov 
155(2) in 155(3) finančne uredbe v zvezi z 
izogibanjem davkom, davčnimi 
goljufijami, davčnimi utajami, pranjem 
denarja, financiranjem terorizma in 
nekooperativnimi jurisdikcijami;
(e) za zagotavljanje preglednosti in 
javnega dostopa do informacij o vseh 
projektih;
(f) za zagotavljanje skladnosti posojilne 
politike z novimi podnebnimi in 
energetskimi cilji Unije do leta 2030 in 
ciljem podnebno nevtralnega 
gospodarstva v Uniji do leta 2040 ter z 
zavezami EU na podlagi Pariškega 
sporazuma;
(g) za vključevanje analize okoljskih, 
podnebnih, socialnih in upravljavskih 
dejavnikov v izbiro in ocenjevanje 
projektov.
Komisija objavi rezultate izbora.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na osnutek poročila se doda točka (a) o enakovrednosti s standardi EIB.

Predlog spremembe 254
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Sodelovanje finančnih partnerjev, ki niso 

EIB
Finančni partnerji, ki niso EIB in ki so 
uspešno prestali postopek stebrne ocene iz 
člena 154 finančne uredbe, so upravičeni 
do izvajanja instrumenta.
Finančni partnerji, ki niso EIB, Komisijo 
obvestijo o pripravljenosti za izvajanje 
posojilnega dela instrumenta. Finančni 
partnerji zlasti dokažejo zmogljivost:
(a) za povečanje učinka jamstvenega dela 
EU z lastnimi sredstvi;
(b) za ustrezno geografsko diverzifikacijo 
instrumenta in za omogočanje 
financiranja manjših projektov;
(c) za zagotavljanje preglednosti in 
javnega dostopa do informacij o vseh 
projektih;
Komisija Svet in Evropski parlament 
obvesti o sodelovanju drugih finančnih 
partnerjev pri instrumentu.

Or. en

Predlog spremembe 255
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ključni kazalniki smotrnosti za 
spremljanje izvajanja instrumenta in 
njegovega napredka pri doseganju ciljev iz 
člena 3 so določeni v Prilogi II.

1. Ključni kazalniki smotrnosti in 
trajnostnosti za spremljanje izvajanja 
instrumenta in njegovega napredka pri 
doseganju ciljev za podnebno nevtralnost 
in drugih okoljskih ciljev Unije, 
spoštovanju načela, da se ne sme 
povzročiti znatna škoda, in doseganju 
ciljev iz člena 3 so določeni v Prilogi II.

Or. en

Predlog spremembe 256
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki v zvezi s 
kazalniki iz odstavka 1 zbirajo uspešno, 
učinkovito in pravočasno. Upravičenci v 
sodelovanju s finančnimi partnerji Komisiji 
predložijo podatke v zvezi z navedenimi 
kazalniki.

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki v zvezi s 
kazalniki trajnostnosti in drugimi 
ključnimi kazalniki smotrnosti iz 
odstavka 1 zbirajo uspešno, učinkovito in 
pravočasno ter zanesljivo in neodvisno. 
Upravičenci v sodelovanju s finančnimi 
partnerji Komisiji predložijo podatke v 
zvezi z navedenimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija v skladu s členom 250 
finančne uredbe letno poroča o izvajanju 
instrumenta. V poročilo vključi 
informacije o rezultatih in učinku 
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instrumenta, pri tem pa upošteva njegove 
cilje in kazalnike smotrnosti, zlasti 
prispevek k obravnavi potreb po prehodu 
in k uresničevanju ciljev EU za 
trajnostnost, ter učinek instrumenta na 
podnebje, okolje, socialno razsežnost in 
enakost spolov. Finančni partnerji in 
upravičenci v ta namen vsako leto 
posredujejo vse potrebne informacije in 
podatke.

Or. en

Predlog spremembe 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Upravičenci redno spremljajo 
kazalnike izložka v skladu s členom 8(a) 
ter Komisiji redno poročajo o napredku 
pri doseganju teh izložkov.

Or. en

Predlog spremembe 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Projekti, ki se financirajo iz 
instrumenta, se pregledajo, da se ugotovi, 
ali imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek ali učinek na enakost spolov. Če ti 
projekti imajo tak učinek, se preveri 
njihova trajnostnost, da bi zmanjšali 
škodljive učinke in povečali koristi za 
podnebje, okolje in socialno razsežnost ter 
enakost spolov v skladu s cilji EU za 
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trajnostnost in na podlagi smernic, ki jih 
Komisija pripravi za program InvestEU. 
Subjekti, ki zaprosijo za financiranje, v ta 
namen predložijo ustrezne informacije na 
podlagi smernic Komisije. Preverjanje se 
ne opravi za projekte, ki ne dosegajo 
določene velikosti, opredeljene v 
smernicah.

Or. en

Predlog spremembe 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ocene izvajanja instrumenta in 
njegove zmogljivosti za doseganje ciljev iz 
člena 3 se opravijo pravočasno, da 
prispevajo k postopku odločanja.

1. Ocene izvajanja instrumenta in 
njegove zmogljivosti za doseganje ciljev iz 
člena 3 se opravijo pravočasno, najpozneje 
pa v roku osemnajst mesecev od izvedbe 
pogodbe, da prispevajo k postopku 
odločanja.

Or. fr

Predlog spremembe 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena instrumenta se 
opravi do 30. junija 2025, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod.

2. Vmesna ocena instrumenta se 
opravi do 1. januarja 2024 in se predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ko se 
pričakuje, da bo na voljo dovolj informacij 
o izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod.
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Or. en

Predlog spremembe 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena instrumenta se 
opravi do 30. junija 2025, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod.

2. Vmesna ocena instrumenta se 
opravi do 30. junija 2023, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena instrumenta se 
opravi do 30. junija 2025, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod.

2. Vmesna ocena instrumenta se 
opravi do 30. junija 2024, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
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Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob koncu obdobja izvajanja, 
najpozneje pa do 31. decembra 2031, se 
pripravi končno poročilo o oceni rezultatov 
in dolgoročnega učinka instrumenta.

3. Ob koncu obdobja izvajanja, 
najpozneje pa do 31. decembra 2031, se 
pripravi končno poročilo o oceni rezultatov 
in dolgoročnega učinka instrumenta, 
Komisija pa ga predloži Parlamentu in 
Svetu. Upravičenci in finančni partnerji 
pri pripravi ocene sodelujejo tako, da 
Komisiji posredujejo vse ustrezne 
informacije, ki jih potrebuje za oceno.

Or. en

Predlog spremembe 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob koncu obdobja izvajanja, 
najpozneje pa do 31. decembra 2031, se 
pripravi končno poročilo o oceni rezultatov 
in dolgoročnega učinka instrumenta.

3. Ob koncu obdobja izvajanja, 
najpozneje pa do 31. decembra 2031, 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži končno poročilo o oceni 
rezultatov in dolgoročnega učinka 
instrumenta. Finančni partnerji in 
upravičenci Komisiji predložijo vse 
dokumente in informacije, ki jih ta 
potrebuje za pripravo navedene ocene.

Or. en

Predlog spremembe 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Pri vmesni in končni oceni se 
oceni tudi prispevek k doseganju 
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podnebnih in energetskih ciljev Unije do 
leta 2030, kot so določeni v Uredbi 
(EU).../... Evropskega parlamenta in Sveta 
o [vzpostavitvi okvira za doseganje 
podnebne nevtralnosti in spremembi 
Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska 
podnebna pravila)] ter prispevek k 
uresničevanje nacionalnega cilja za 
podnebno nevtralnost do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V oceni se analizira tudi, kako 
instrument prispeva k doseganju ciljev 
evropskega stebra socialnih pravic ter 
trajnostne politike EU, zlasti podnebnih in 
energetskih ciljev Unije do leta 2030 ter 
cilja prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Revizije uporabe podpore Unije v 
okviru instrumenta, ki jih opravijo osebe 
ali subjekti, vključno s tistimi, ki jih niso 
pooblastili institucije ali organi Unije, so 
osnova za splošno zagotovilo v skladu s 
členom 127 finančne uredbe.

1. Revizije uporabe podpore Unije v 
okviru instrumenta izvede Računsko 
sodišče v skladu s členom 287 PDEU. 
Računsko sodišče pripravo posebno 
poročilo o izvajanju instrumenta, ko 
stopnja izvajanja financiranih projektov 
doseže najmanj 60 %, a najkasneje pet let 
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po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 269
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Revizije uporabe podpore Unije v 
okviru instrumenta, ki jih opravijo osebe 
ali subjekti, vključno s tistimi, ki jih niso 
pooblastili institucije ali organi Unije, so 
osnova za splošno zagotovilo v skladu s 
členom 127 finančne uredbe.

1. Revizije uporabe podpore Unije v 
okviru instrumenta, ki jih opravijo osebe 
ali subjekti, vključno s tistimi, ki jih niso 
pooblastili institucije ali organi Unije, so 
osnova za splošno zagotovilo v skladu s 
členom 127 finančne uredbe, hkrati pa se z 
njimi zagotovi spoštovanje taksonomskih 
ciljev in načela, da se ne sme povzročiti 
znatna škoda.

Or. en

Predlog spremembe 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni partnerji Komisiji in vsem 
imenovanim revizorjem predložijo vse 
razpoložljive dokumente, ki jih ti organi 
potrebujejo za izpolnjevanje svojih 
obveznosti.

2. Finančni partnerji Komisiji in vsem 
imenovanim revizorjem predložijo vse 
razpoložljive dokumente o podpori Unije, 
ki jih ti organi potrebujejo za izpolnjevanje 
svojih obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 271
Markus Ferber

Predlog uredbe
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Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 14 se prenese na 
Komisijo za obdobje do 31. decembra 
2028.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 13 in 14 se 
prenese na Komisijo za obdobje do 
31. decembra 2028.

Or. en

Predlog spremembe 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravičenci in finančni partnerji 
zagotovijo prepoznavnost podpore Unije v 
okviru instrumenta, zlasti pri promoviranju 
projektov in njihovih rezultatov, z 
zagotavljanjem ciljno usmerjenih 
informacij različnemu občinstvu, vključno 
z mediji in javnostjo.

1. Upravičenci in finančni partnerji v 
največji možni meri zagotovijo 
prepoznavnost podpore Unije v okviru 
instrumenta in podatke o njej, zlasti pri 
promoviranju projektov in njihovih 
rezultatov, z zagotavljanjem ciljno 
usmerjenih informacij različnemu 
občinstvu, vključno z mediji v javni in 
zasebni lasti, socialnimi partnerji in 
javnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravičenci in finančni partnerji 
zagotovijo prepoznavnost podpore Unije v 
okviru instrumenta, zlasti pri promoviranju 
projektov in njihovih rezultatov, z 
zagotavljanjem ciljno usmerjenih 
informacij različnemu občinstvu, vključno 

1. Upravičenci in finančni partnerji 
zagotovijo prepoznavnost podpore Unije v 
okviru instrumenta, zlasti pri promoviranju 
projektov in njihovih rezultatov, z 
zagotavljanjem ciljno usmerjenih 
informacij različnemu občinstvu, vključno 
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z mediji in javnostjo. z mediji in javnostjo, tako da na svojem 
spletnem mestu objavijo naravo in znesek 
financiranih projektov.

Or. fr

Predlog spremembe 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Finančni partnerji razkrijejo in na 
spletnem mestu objavijo vse ustrezne 
informacije o financiranih ali zavrnjenih 
projektih.
Informacije, ki morajo biti javno dostopne 
v skladu s prvim stavkom, ne vsebujejo 
poslovno občutljivih informacij ali 
osebnih podatkov, ki se v skladu s pravili 
Unije o varstvu podatkov ne razkrijejo.

Or. en

Predlog spremembe 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Finančni partnerji po podpisu 
ustreznega posojila ali posojilne sheme, 
kot je ustrezno, razkrijejo in na spletnem 
mestu objavijo vse ustrezne informacije o 
financiranih projektih. Te informacije, ki 
so javno dostopne, ne vsebujejo poslovno 
občutljivih informacij ali nasprotujejo 
pravilom Unije o varstvi podatkov.

Or. en
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Predlog spremembe 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Finančni partnerji na spletni 
strani objavijo vse ustrezne finančne 
informacije o vseh projektih, ki se 
sofinancirajo iz instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 277
Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi z 
instrumentom, financiranimi projekti in 
njihovimi rezultati. Finančna sredstva, 
dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi z 
instrumentom, financiranimi projekti in 

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi z 
instrumentom, financiranimi projekti in 
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njihovimi rezultati. Finančna sredstva, 
dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

njihovimi rezultati. Finančna sredstva, 
dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3. 
Komisija redno posodablja in objavlja 
seznam projektov, izbranih ali zavrnjenih 
v okviru instrumenta, ter posebna merila 
za odobritev ali zavrnitev.

Or. en

Predlog spremembe 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 19 statuta EIB po prejetju javno 
objavi vsa mnenja o projektih, izbranih ali 
financiranih v okviru tega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi se lahko v proračun po letu 
2027 knjižijo odobritve za kritje plačil 
obrokov nepovratnih sredstev Unije v 
skladu s členom 6(2), da se omogoči 
upravljanje ukrepov, ki ne bodo 
zaključeni do 31. decembra 2027.

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Priloga I – točka A – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Instrument za povezovanje Evrope 
(IPE): Uredba (EU) št. 1316/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta 
za povezovanje Evrope, spremembi 
Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi 
uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 
67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), 
kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem 
skladu za strateške naložbe, Evropskem 
svetovalnem vozlišču za naložbe in 
Evropskem portalu naložbenih projektov 
ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 
in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za 
strateške naložbe (UL L 169, 1.7.2015, str. 
1).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Priloga I – točka C – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Dolžniški instrument instrumenta 
za povezovanje Evrope (CEF DI): Uredba 
(EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 
povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 
(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 
L 348, 20.12.2013, str. 129).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Priloga II – točka 6 – točka 6.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1 Promet Prometna infrastruktura Prometna 
infrastruktura

Or. en

Predlog spremembe 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Priloga II – točka 6 – točka 6.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3 Javne službe (voda, odpadna voda, 
daljinsko ogrevanje, energija, ravnanje z 
odpadki)

6.3 Javne službe (voda, odpadna voda, 
daljinsko ogrevanje, energija, ravnanje z 
odpadki, lokalni promet)

Or. en

Predlog spremembe 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 6 – točka 6.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.4 Neposredna podpora za prehod 
(energija iz obnovljivih virov, energijska 
učinkovitost)

6.4 Neposredna podpora za podnebni 
prehod, razogljičenje (energija iz 
obnovljivih virov, energijska učinkovitost) 
in druge okoljske cilje

Or. en
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Predlog spremembe 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 6 – točka 6.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.4a Bistven prispevek k ciljem 
trajnostnosti, kot so opredeljeni v Uredbi 
(EU) 2020/582 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb [uredba o 
taksonomiji]

Or. en

Predlog spremembe 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 6 – točka 6.6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.6a Kakovost stanovanj (skupaj z 
energijsko učinkovitostjo)

Or. en

Obrazložitev

Kakovost stanovanj je skupaj s pomanjkanjem pobud za naložbe v energijsko učinkovitost 
pogosto resen problem na upravičenih podeželskih področjih.

Predlog spremembe 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Priloga II – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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6a. Število ustvarjenih delovnih mest

Or. en

Predlog spremembe 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov

7. Zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, če je to ustrezno za izračun

Or. en

Predlog spremembe 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov

7. Zmanjšanje onesnaženosti in emisij 
toplogrednih plinov

Or. en

Predlog spremembe 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Stopnja zaposlenosti in 
brezposelnosti

Or. en
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Predlog spremembe 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Število ohranjenih delovnih mest

Or. en

Predlog spremembe 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Število novih delovnih mest

Or. en

Predlog spremembe 294
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