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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem 
sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0453),

– ob upoštevanju člena 294(2) in členov 175(3) in 322(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0153/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne...,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne …,

– ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne …,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve v skladu s členom 58 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane in Odbora za regionalni razvoj,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne 
zadeve (A9-0000/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 20193 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru, 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 20193 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru, 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 in do leta 2030 
uresničijo podnebni in energetski cilji 
Unije, 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.

Or. en

Predlog spremembe 2

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 

(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 
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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.

so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je odobrila Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.  
Prednosti 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 3

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, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu do podnebnih in 
energetskih ciljev Unije do leta 2030 in na 
podnebno nevtralno gospodarstvo v Uniji 
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, in razogljičenje prometa, 
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 energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
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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.

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 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. en

Predlog spremembe 4

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 

(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 prednostno razvrščanje 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], možnosti 
projekta za uresničitev ciljev in razvojne 
potrebe, opredeljene v območnih načrtih za 
pravični prehod, prispevek k podnebnemu 
prehodu, splošni cilj spodbujanja 
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območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

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 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Za dopolnitev ali spremembo 
nekaterih nebistvenih elementov te uredbe 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 glede določanja deleža 
sredstev, ki je na voljo posameznim 
državam članicam, priprave programov 
dela v skladu s členom 110 finančne 
uredbe, opredeljevanja podrobnosti 
pogojev za upravičenost in postopkov za 
izbiro finančnih partnerjev, pri katerih ne 
gre za EIB, 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, 
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njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov. 

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa instrument za posojila v 
javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: 
instrument), ki podpira subjekte javnega 
sektorja z združevanjem nepovratnih 
sredstev iz proračuna Unije s posojili, ki jih 
odobrijo finančni partnerji, ter cilje tega 
instrumenta. Določa pravila glede dela v 
nepovratnih sredstvih Unije v okviru tega 
instrumenta, ki zajema zlasti proračun 
Unije za obdobje 2021–2027, ter oblike 
podpore Unije in določbe o upravičenosti.

Ta uredba določa instrument za posojila v 
javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: 
instrument), ki podpira subjekte javnega 
sektorja z združevanjem nepovratnih 
sredstev iz proračuna Unije s posojili, ki jih 
v skladu s svojimi pravili, politiko dajanja 
posojil in postopki odobrijo finančni 
partnerji, ter cilje tega instrumenta. Določa 
pravila glede dela v nepovratnih sredstvih 
Unije v okviru tega instrumenta, ki zajema 
zlasti proračun Unije za obdobje 2021–
2027, ter oblike podpore Unije in določbe 
o upravičenosti.

Or. en

Predlog spremembe 7

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 podnebne in energetske cilje do leta 
2030 in na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050.
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Or. en

Predlog spremembe 8

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 
predlagale države članice skupaj z 
ustreznimi lokalnimi in regionalnimi 
organi zadevnih območij in ga je odobrila 
Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „dodatnost“ pomeni podporo 
projektom, ki ne zagotavljajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov in se ne bi 
financirali brez elementa odobritve 
podpore iz proračuna Unije, vendar 
prispevajo k splošnim ciljem iz člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
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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].

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 do leta 2030 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.

Or. en

Predlog spremembe 11

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 v proračunu Unije za obdobje 
2021–2027, se del podpore, ki se v okviru 
tega instrumenta zagotavlja v nepovratnih 
sredstvih, in svetovanje financirata iz:

Or. en

Predlog spremembe 12

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 v skladu s členom 17 
sprejme delegirani akt, 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.
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Predlog spremembe 13

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 podnebne in 
energetske cilje Unije do leta 2030 in na 
podnebno nevtralno gospodarstvo v Uniji 
do leta 2050, ter prispevajo k ciljem in 
potrebam območij, opredeljenih v 
območnem načrtu za pravični prehod, tudi 
če se ne nahajajo na navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument ne podpira dejavnosti, ki so 
izvzete v skladu s členom [5] Uredbe (EU) 
.../... [uredba o SPP].

Or. en

Predlog spremembe 16

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 sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 17 za pripravo programov dela v 
skladu s členom 110 finančne 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, splošni cilj spodbujanja 
regionalne in območne konvergence ter 
prispevek nepovratnih sredstev k 
izvedljivosti projektov.
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
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 v zvezi s 
finančnimi partnerji, ki niso EIB, 
odražajo cilje instrumenta.
Komisija pri izbiri finančnih partnerjev 
upošteva zlasti njihovo zmogljivost:
(a) za povečanje učinka jamstva EU z 
lastnimi sredstvi;
(b) za ustrezno geografsko 
diverzifikacijo instrumenta in omogočitev 
financiranja manjših projektov;
(c) 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;
(d) za zagotavljanje preglednosti in 
javnega dostopa do informacij o vseh 
projektih;
(e) za zagotavljanje skladnosti 
posojilne politike s podnebnimi in 
energetskimi cilji Unije do leta 2030 in 
ciljem podnebno nevtralnega 
gospodarstva v Uniji do leta 2050;
(f) za vključevanje analize okoljskih, 
podnebnih, socialnih in upravljavskih 
dejavnikov v izbiro in ocenjevanje 
projektov.
Komisija rezultate izbire objavi.
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Or. en

Predlog spremembe 18

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 iz odstavka 1 zbirajo uspešno, 
učinkovito in pravočasno. Upravičenci in 
finančni partnerji Komisiji predložijo 
podatke v zvezi z navedenimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 19

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 
instrumenta, pri tem pa upošteva njegove 
cilje in kazalnike uspešnosti, zlasti 
prispevek k izpolnjevanju potreb po 
prehodu in uresničevanju okoljskih ciljev 
EU. Finančni partnerji in upravičenci v ta 
namen vsako leto posredujejo vse 
potrebne informacije in podatke.

Or. en
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Predlog spremembe 20

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 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, predvsem v zvezi z 
dodatnostjo. 

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V oceni se analizira tudi, kako podpora 
Unije, ki se zagotavlja v okviru 
instrumenta, prispeva k doseganju ciljev 
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 22

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 

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

Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži neodvisno 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 23

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 [...] let po začetku 
veljavnosti te uredbe izda posebno 
poročilo o izvajanju instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 24

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 v skladu z 
veljavnimi pogodbenimi obveznostmi in 
upravičenci Komisiji in Računskemu 
sodišču predložijo vse razpoložljive 
dokumente ali informacije, ki jih ta 
organa potrebujeta za izpolnjevanje svojih 
obveznosti.

Or. en
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
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 6(4), 13, 13a in 
14 se prenese na Komisijo za obdobje do 
31. decembra 2028. 

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz člena 14 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 
dan po njegovi objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši dan, ki je 
določen v navedenem sklepu. Sklep ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz členov 6(4), 
13, 13a in 14 lahko kadar koli prekliče 
Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila 
iz navedenega sklepa. Sklep začne 
učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Finančni partnerji razkrijejo in na 
spletnem mestu objavijo vse ustrezne 
informacije o financiranih projektih.
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Predlog spremembe 28

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 
kolikor je mogoče in v skladu s svojimi 
pravili, politiko in postopki 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.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija mnenje, ki ga je podala 
za projekte, izbrane v okviru tega 
instrumenta, predloži Evropskemu 
parlamentu v skladu s Prilogo II k 
okvirnemu sporazumu o odnosih med 
Evropskim parlamentom in Komisijo.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Instrument za posojila v javnem sektorju iz tega predloga je tretji steber mehanizma za 
pravični prehod. S preferencialnimi pogoji za posojila bo podpiral javne naložbe, od česar 
bodo imela koristi območja, ki bodo najbolj občutila posledice podnebnega prehoda, kakor je 
navedeno v območnih načrtih za pravični prehod. 
Instrument bo sestavljen iz dela v nepovratnih sredstvih in posojilnega dela. Nepovratna 
sredstva, ki se financirajo iz proračuna EU iz namenskih prihodkov in proračunskih sredstev, 
bodo zmanjšala finančno breme za upravičence, nastalo zaradi vračanja posojil, ki jih bo 
zagotovil finančni partner. Medtem ko naj bi se del v nepovratnih sredstvih v 
višini 1,525 milijarde EUR izvajal v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB), ki je 
finančni partner v obsegu 10 milijard EUR, je predvidena tudi možnost sodelovanja z drugimi 
finančnimi partnerji, da se sčasoma raziščejo drugi načini sodelovanja, zlasti v primeru 
morebitnega prihodnjega povečanja sredstev Unije ali ob izzivih pri izvajanju v posamičnih 
primerih. 

Cilj instrumenta za posojila v javnem sektorju je s prispevkom v višini 1,525 milijarde EUR 
za del v nepovratnih sredstvih iz podpore Unije in s posojili EIB v višini 10 milijard EUR iz 
lastnih sredstev v obdobju 2021–2027 mobilizirati javne naložbe v višini med 25 in 
30 milijard EUR. 

Instrument bo podpiral javne subjekte in zajemal širok nabor naložb, pod pogojem, da te 
prispevajo k zadovoljevanju razvojnih potreb, ki so posledica izzivov, nastalih s prehodom na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, kakor je opisano v območnih načrtih za pravični prehod.

Soporočevalca v splošnem pozdravljata predlog. Njuni predlogi sprememb se v tej fazi 
osredotočajo:

 na pripisovanje večjega pomena sektorjem in ozemljem, ki še posebej čutijo posledice 
prehoda na podnebne in energetske cilje do leta 2030 in cilja podnebno nevtralnega 
gospodarstva Unije do leta 2050, vendar niso bili posebej zajeti v prvem stebru; 

 na razširjanje naložb v čisto tehnologijo in infrastrukturo, vključno z obnovljivimi viri 
energije, ki jih je treba podpreti, ter razogljičenje prometa, čisto in trajnostno 
mobilnost, naložbe v raziskovalne in inovacijske dejavnosti, prenos napredne 
tehnologije, pripravljene za uvedbo na trg, in naložbe v digitalizacijo;

 na to, da so iz področja uporabe tega instrumenta izvzeti sektorji, ki so izključeni na 
podlagi uredbe o skupnem financiranju;

 na večjo jasnost dodatnosti in posledično načrtovanega finančnega vzvoda, pri čemer 
je predvideno odstopanje za svetovalno in tehnično pomoč pri pripravi, razvoju in 
izvajanju upravičenih projektov, da lahko prejmejo sredstva iz drugih programov 
Unije;

 na krepitev pristopa od spodaj navzgor, s poudarkom na udeležbi ustreznih lokalnih in 
regionalnih organov z zadevnih ozemelj pri pripravi območnih načrtov za pravični 
prehod;

 na podrobno opredelitev meril za izbiro projektov in njihovo prednostno razvrstitev, 
če povpraševanje presega sredstva, dodeljena posameznim državam, pri čemer se 
upošteva narava tega predloga, ki temelji na pristopu od spodaj navzgor in 
povpraševanju ter zajema prispevek k podnebnemu prehodu, ustrezna merila, 
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določena v [uredbi o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb], zmožnost 
projekta, da izpolni cilje in razvojne potrebe, opisane v območnih načrtih za pravični 
prehod, splošni cilj spodbujanja regionalne in teritorialne konvergence ter prispevek 
nepovratnih sredstev k izvedljivosti projektov; 

 na zagotovitev, da pogoji za izbiro finančnih partnerjev, ki niso EIB, odražajo cilje 
instrumenta;

 na to, da je poskrbljeno za preglednost in zadosten nadzor ter da ima Parlament med 
izvajanjem instrumenta in po zaključitvi izvajanja možnost, da z opredelitvijo ciljev in 
določitvijo meril ter zahtev za poročanje in objavljanje, ocenjevanjem in revizijami, pa 
tudi z vključitvijo vloge Parlamenta prek delegiranih aktov, sprejme popravke;

Soporočevalca menita, da je osnutek poročila izhodišče za pripravo trdnega stališča 
Parlamenta in za sprejetje mandata za uspešna pogajanja s Svetom o končnem temeljnem 
aktu. Osnutek poročila predstavljata kot kompromis, s katerim se obenem zagotavlja določena 
mera prožnosti pri izvajanju instrumenta in dosledno spoštovanje standardov odgovornosti, 
ponujata pa tudi dodatne smernice, s katerimi bi po načelu od spodaj navzgor poskrbeli za 
uspešno predložitev projektov v sklopu tretjega stebra mehanizma za pravični prehod.   


