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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Regulativni okvir, ki ureja 
kohezijsko politiko Unije za obdobje 
2021–2027 v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije glede izvajanja 
Pariškega sporazuma, da bi porast 
svetovne temperature omejili na 1,5 °C 
nad predindustrijsko ravnjo, evropskega 
stebra socialnih pravic in ciljev 
trajnostnega razvoja OZN z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
zelene in socialne cilje. S to uredbo se 
izvaja ena od prednostnih nalog iz 
sporočila o evropskem zelenem dogovoru 
(v nadaljnjem besedilu: evropski zeleni 
dogovor)11, je pa del naložbenega načrta za 
trajnostno Evropo12, ki zagotavlja 
namensko financiranje prek mehanizma za 
pravični prehod v okviru kohezijske 
politike, da se obravnavajo gospodarski, 
socialni in regionalni izzivi in priložnosti, 
povezane z energetsko trajnostjo, 
energetsko varnostjo in cenovno 
dostopnostjo energije, v okviru prehoda na 
trajnostno, podnebno nevtralno in na 
podnebje odporno, z viri gospodarno in 
popolnoma krožno gospodarstvo 
najkasneje do leta 2050, v katerem ni neto 
emisij toplogrednih plinov, obenem 
izogibajoč se negativnim učinkom na 
človeško zdravje in okolje, ki so med 
drugim povezani z upadom biotske 
raznovrstnosti in propadom ekosistemov, 
pretirano porabo virov, kemičnim 
onesnaževanjem in onesnaževanjem 
zraka.



PE650.729v03-00 4/47 AD\1208064SL.docx

SL

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 z dne 11. decembra 
2019.

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

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

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije. 
Evropski svet je 12. decembra 2019 podprl 
cilj podnebne nevtralnosti Unije do leta 
2050 v skladu s cilji Pariškega sporazuma. 
Čeprav bo boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja 
dolgoročno koristil vsem, srednjeročno pa 
bo tudi za vse pomenil priložnosti in 
izzive, pa vse regije in države članice 
prehoda ne začenjajo iz istega izhodišča, 
niti nimajo enakih zmogljivosti za 
odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa povzroča širše socialne 
in gospodarske učinke za tiste regije, ki so 
močno odvisne od fosilnih goriv, zlasti 
premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca, ter industrije z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov. Tak 
položaj ustvarja tveganje za to, da bodo 
različni deli Unije pri podnebnih ukrepih 
prehajali z različno hitrostjo, pa tudi za to, 
da se bodo razlike med regijami 
poglabljale, kar bi škodilo ciljem socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije.

(2) Prehod na trajnostno, podnebno 
nevtralno in na podnebje odporno, z viri 
gospodarno in popolnoma krožno 
gospodarstvo najkasneje do leta 2050 je 
eden od najpomembnejših ciljev politike 
Unije, za kar bodo potrebne velike nove 
naložbe, zlasti v nove in inovativne 
tehnologije. Evropski svet je 12. decembra 
2019 podprl novi zeleni dogovor in cilj 
podnebne nevtralnosti Unije do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma. 
Evropski parlament je 17. aprila 2020 
poudaril, da bi moral biti cilj podnebne 
nevtralnosti podlaga za politične odzive v 
boju proti pandemiji covida-19 in njenim 
posledicam ter da bi morala biti strategija 
o zelenem dogovoru v središču okrevanja 
in obnove evropskega gospodarstva. 
Čeprav bo boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja 
dolgoročno koristil vsem, srednjeročno pa 
bo tudi za vse pomenil priložnosti in 
izzive, pa vse regije in države članice 
prehoda ne začenjajo iz istega izhodišča, 
niti nimajo enakih zmogljivosti za 
odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa povzroča širše socialne 
in gospodarske učinke za tiste regije, ki so 
trenutno močno odvisne od fosilnih goriv 
ali industrije izdelkov, ki niso združljivi s 
ciljem podnebne nevtralnosti. Tak položaj 
lahko ogrozi prehod Unije pri podnebnih 
ukrepih, pa tudi poglobi razlike med 
regijami, kar bi škodilo ciljem socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije. 
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Državam članicam bi bilo treba zagotoviti 
potrebna sredstva za doseganje ciljev 
Unije glede ogljične nevtralnosti in 
preprečiti zaostajanje posameznih regij.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen in družbeno vključujoč ter 
prispevati k ustvarjanju dostojnih in 
kakovostnih delovnih mest, izkoreninjenju 
revščine in trajnostnemu razvoju Unije ob 
boju proti brezposelnosti, socialni 
marginalizaciji in upadu gospodarske 
rasti v najbolj izpostavljenih regijah ter ob 
upoštevanju energetske trajnosti, 
energetske varnosti in izzivov, povezanih s 
cenovno dostopnostjo. Zato morajo Unija 
in države članice že od vsega začetka 
upoštevati njegove gospodarske, okoljske, 
socialne in regionalne posledice ter 
uporabiti vse možne instrumente za 
olajšanje potrebnih strukturnih sprememb 
in ublažitev negativnih posledic za 
prizadete delavce in druge deležnike, ki jih 
bo prehod še posebej prizadel. Pri tem bi 
moral imeti proračun Unije pomembno 
vlogo.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Pričakuje se, da bo prehod do 
leta 2030 poleg že pričakovanih 
12 milijonov novih delovnih mest v Uniji 
ustvaril dodatnih 1,2 milijona delovnih 
mest. Po ocenah Komisije 1a bo v 
premogovniških regijah, v katerih je več 
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kot 200 000 delovnih mest neposredno 
povezanih s premogovništvom, lahko do 
leta 2030 ustvarjenih do 315 000 delovnih 
mest z uvedbo tehnologij za proizvodnjo 
čiste energije, do leta 2050 pa več kot 
460 000 delovnih mest. Že samo 
premogovniške regije bi lahko zapolnile 
60 % predvidene uporabe tehnologij za 
proizvodnjo čiste energije, ki je potrebna, 
da bi dosegli ambiciozne cilje ogljične 
nevtralnosti. Poleg tega pri razvoju 
projektov za uvedbo čistih virov energije v 
premogovniških regijah pomaga 
razpoložljivost infrastrukture in zemljišč, 
prisotnost izučenega osebja z električnimi 
in mehanskimi znanji in veščinami, ki so 
še posebej primerni za prerazporeditev v 
industrijo obnovljivih virov energije, in 
industrijska dediščina na kraju samem.
__________________
1a Evropska komisija, Skupno 
raziskovalno središče, Tehnologije za 
proizvodnjo čiste energije v 
premogovniških regijah: priložnosti za 
delovna mesta in rast, 2020. 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, mehanizma za pravični 
prehod ne bi smeli obravnavati kot 
samostojen finančni instrument, temveč 
kot dopolnilo drugih ukrepov v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
za obdobje 2021–2027, zlasti upoštevaje 
stroške socialno-ekonomskih in okoljskih 
učinkov na delavce in skupnosti, ki jih je 
prehod s trenutne odvisnosti od premoga 
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ravni. in ogljika najbolj prizadel. Prispevati bi 
moral k obravnavi socialnih, gospodarskih 
in regionalnih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije in doseganju 
vseh drugih okoljskih ciljev Unije z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni ter s prispevanjem k trdnemu in 
trajnostnemu gospodarstvu, delovnim 
mestom, ki omogočajo dostojen standard 
življenja ter pozitivne učinke na javno 
zdravje.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) S to uredbo se vzpostavlja Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP), ki je eden od stebrov mehanizma za 
pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike. SPP bi si moral 
prizadevati za razvoj sinergij in 
dopolnjevanj z drugimi stebri mehanizma 
za pravični prehod, da bi zagotovili, da si 
vsi trije stebri prizadevajo doseči iste cilje 
in da ne bodo izrinili naložb zasebnega 
sektorja, ki jih bo omogočil mehanizem za 
pravični prehod. Podpirati bi moral 
najpomembnejše cilje evropskega 
zelenega dogovora in biti usklajen z 
okvirom za trajnostne dejavnosti, kot je 
določeno v Uredbi (EU) .../... [uredba o 
taksonomiji EU], da bi se odzval na 
podnebne in okoljske izzive, hkrati pa ne 
bi nikogar zapostavljal. Cilj SPP se je 
odzvati na izzive in priložnosti podnebnega 
prehoda z zagotavljanjem ciljno 
usmerjenih naložb v prizadetih regijah, s 
posebnim poudarkom na trajnostnih 
gospodarskih dejavnostih, z 
zagotavljanjem uvajanja novih in 
inovativnih trajnostnih projektov ter s 
podpiranjem najbolj prizadetih območij ter 
zadevnih delavcev in lokalnih skupnosti, 
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da prilagodijo svoje industrijske in 
gospodarske strukture, hkrati pa s 
ponovno vzpostavitvijo dolgoročne 
konkurenčnosti regij ter krepitvijo 
socialne in ekonomske kohezije. V skladu 
s specifičnim ciljem SPP bi morali ukrepi, 
ki jih podpira SPP, neposredno prispevati k 
omogočanju in podpiranju prehoda s 
financiranjem procesa diverzifikacije in 
modernizacije lokalnega gospodarstva ter 
omogočanjem ustvarjanja novih 
zaposlitvenih priložnosti, tudi z zgodnjim 
posvetovanjem z vsemi zadevnimi 
deležniki. To se odraža v specifičnem cilju 
SPP, ki je opredeljen na isti ravni in 
naveden skupaj s cilji politike iz člena [4] 
Uredbe EU [nova uredba o skupnih 
določbah]. Prejemniki sredstev SPP bi 
morali spoštovati temeljne vrednote Unije, 
ki temeljijo na Pogodbah.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
trajnostnega razvoja OZN, evropskim 
stebrom socialnih pravic ter večjimi 
ambicijami Unije, kakor je predlagano v 
evropskem zelenem dogovoru, bi moral 
SSP zagotavljati ključen prispevek k 
vključevanju podnebnih ukrepov. 
Financiranje iz lastnih sredstev SPP je 
dodatno in dopolnjuje naložbe, ki so 
potrebne za doseganje splošnega cilja, da 
se vsaj 25% proračunskih odhodkov Unije 
nameni za podnebne cilje. Sredstva, ki jih 
države članice prostovoljno prenesejo iz 
ESRR in ESS+ v skladu z razvojnimi 
potrebami, opredeljenimi na regionalni in 
lokalni ravni v nacionalnih načrtih za 
pravični prehod, bodo polno prispevala k 
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doseganju tega cilja.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Sredstva SPP bi morala biti 
zadostna in sorazmerna z njegovimi 
ambicioznimi cilji ter dopolnjevati 
sredstva, ki so na voljo v okviru kohezijske 
politike, vendar nikakor ne bi smela 
nadomestiti teh naložb in ne bi smela 
povzročiti zmanjšanja sredstev ali 
njihovih obveznih prenosov iz drugih 
skladov Unije, ki jih zajema Uredba (EU) 
.../.... [nova uredba o skupnih določbah]. 
V skladu s smernicami Evropske 
investicijske banke bi bilo treba dovoliti 
financiranje do 75 % predvidenih stroškov 
projekta, ki ga podpira SPP, v primeru 
hude gospodarske recesije pa tudi več.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) sklad bi moral biti financiran iz 
okrepljenega večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027 in, po 
predhodni oceni učinka, z dodatnimi 
novimi viri, ki bi lahko izhajali iz uvedbe 
novih virov Unije, med drugim iz davka 
na podjetja, digitalnega davka, davka na 
finance, plastiko in ogljik ter iz prihodkov 
iz sistemov za trgovanje z emisijami;
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Prehod na trajnostno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo je hkrati izziv in 
priložnost za vse države članice, da bi se 
lažje odzivale na prihodnje krize in 
omogočile gospodarsko in družbeno 
blaginjo v okviru omejitev našega planeta. 
Prehod bo še posebej zahteven za tiste 
države članice, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv in industrijskih dejavnosti z 
velikimi emisijami toplogrednih plinov ali 
proizvodnje izdelkov, ki niso združljivi s 
ciljem podnebne nevtralnosti, ki jih je 
treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti ali 
prilagoditi, in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. Nobenega ozemlja ali 
državljana ne bi smeli zapostavljati. SPP 
bi zato moral pokrivati vse države članice, 
razdelitev finančnih sredstev pa bi morala 
odražati potrebe in sposobnost držav članic 
za financiranje naložb, potrebnih za 
omogočanje, olajšanje in pohitritev 
prehoda na podnebno nevtralnost in 
trajnostno Evropo.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira SPP bi morala Komisija na podlagi 
objektivnih meril določiti letno razdelitev 
razpoložljivih dodelitev po državah 
članicah v okviru cilja „naložbe za delovna 
mesta in rast“.

(9) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira SPP bi morala Komisija na podlagi 
objektivnih meril določiti letno razdelitev 
razpoložljivih dodelitev po državah 
članicah v okviru cilja „naložbe za delovna 
mesta in rast“. Komisija bi morala objaviti 
tudi vse ustrezne statistične podatke in 
informacije, da bi bolje razumeli in 
ocenili način razdelitve med države 
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članice.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih ciljev in 
prednostnih nalog Unije ter bi morale biti 
skladne z okvirom Unije za trajnostne 
dejavnosti iz Uredbe (EU) .../... [uredba o 
taksonomiji EU]. Na seznamu naložb bi 
morale višje mesto zasedati naložbe, ki 
podpirajo ljudi, delavce, skupnosti ter 
lokalna gospodarstva in so srednje- in 
dolgoročno trajnostne ter so popolnoma v 
skladu z vsemi cilji zelenega dogovora, 
Pariškega sporazuma ter evropskega 
stebra socialnih pravic. Financirani 
projekti bi morali prispevati k prehodu na 
trajnostno, podnebno nevtralno, na 
podnebje odporno, z viri gospodarno in 
popolnoma krožno gospodarstvo, brez da 
bi škodili kateremu koli od okoljskih ciljev 
Unije, morali pa bi tudi podpirati cilj 
ponovne vzpostavitve dolgoročne 
konkurenčnosti prizadetih regij. Podpora 
za nazadujoče sektorje, kot so proizvodnja 
energije na osnovi fosilnih goriv ali 
dejavnosti izkopavanja teh trdnih fosilnih 
goriv, bi morala biti povezana s postopnim 
opuščanjem dejavnosti in ustreznim 
zmanjšanjem stopnje zaposlenosti ob 
hkratni zagotovitvi učinkovitega 
sodelovanja z vsemi ustreznimi deležniki, 
da bi našli uravnotežen, a ambiciozen 
časovni okvir za te ukrepe. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
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znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU najkasneje do 
leta 2050, ob hkratnem ohranjanju in 
krepitvi zaposlovanja ter preprečevanju 
degradacije okolja. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti tudi dejavnostim, ki 
krepijo inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo in lajšajo prehod 
na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.

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

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Zagotavljanje možnosti za 
trajnostno zaposlovanje delavcev in 
ozemelj, ki jih je prizadel podnebni 
prehod, je temeljni cilj SPP. Za zaščito 
državljanov in zaposlenih, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi poklicno 
usposabljanje, razvoj novih znanj in 
veščin, izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
zadevnih delavcev in iskalcev zaposlitve, 
da bi se jim pomagalo pri prekvalifikaciji 
in prilagajanju novim trajnostnim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
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na trg dela, pri čemer je treba upoštevati 
potrebo po enakih možnostih za vse in 
doseči uravnoteženost spolov v vseh 
sektorjih.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Pandemija covida-19 in njene 
posledice na zdravje in gospodarstvo so 
vplivali na Unijo in prednostne naloge 
Komisije. Pandemija covida-19 je razkrila 
tudi medsebojno odvisnost ekosistemov in 
našega gospodarstva ter veliko odvisnost 
gospodarskega sistema Unije od dolgih 
dobavnih verig. Vse to je še bolj poudarilo 
pomen SPP in potrebo po dodelitvi 
ustreznih sredstev za reševanje izzivov za 
prehod na trajnostno in popolnoma 
krožno gospodarstvo ter za krepitev 
odpornosti gospodarstev Unije, zlasti v 
najbolj prizadetih regijah. Sredstva iz SPP 
in kohezijskih skladov ne bi smela 
povečevati razlik med državami članicami 
po koncu pandemije covida-19. Komisija v 
spremenjenem predlogu za SPP predlaga 
povečanje sklada za pravični prehod na 
več kot 40 milijard EUR.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Države članice in Komisija bi 
morale zagotoviti, da izvajanje 
prednostnih nalog, ki jih financira SPP, 
prispeva k spoštovanju in spodbujanju 
enakosti med moškimi in ženskami v 
skladu s členom 8 PDEU. Cilje enakosti 
spolov in ekonomsko neodvisnost žensk bi 
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bilo treba pravočasno in dosledno 
zagotavljati v vseh razsežnostih in na vseh 
stopnjah priprave, spremljanja, izvajanja 
in ocenjevanja operativnih programov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES14 Evropskega parlamenta in 
Sveta, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo in preusmeritev območij, ki 
jih zadevajo učinki prehoda, bi moral SPP 
zagotavljati podporo za trajnostne in 
produktivne naložbe s poudarkom na 
MSP, mikropodjetjih in podjetnikih, 
socialnih podjetjih in delavskih zadrugah, 
da bi jim pomagali pri preusmeritvi 
poslovnih dejavnosti in ustvarjanju novih 
priložnosti. Produktivne naložbe bi bilo 
treba razumeti kot naložbe v osnovna 
sredstva ali nematerialna sredstva podjetij z 
namenom proizvodnje blaga in storitev, s 
čimer se prispeva k bruto investicijam, 
povečanju obsega in trajnostnemu 
zaposlovanju. Trajnostne naložbe bi bilo 
treba razumeti kot naložbo v smislu člena 
2(17) Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega 
parlamenta in Sveta 13a. Pri podjetjih, ki 
niso MSP, bi bilo treba trajnostne in 
produktivne naložbe podpreti le, če so 
potrebne za ublažitev izgube delovnih 
mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Treba bi 
bilo uvesti mehanizem za preverjanje 
trajnosti teh naložb, da se določi, ali 
škodljivo vplivajo na okolje, podnebje ali 
družbo. Naložbe v obstoječe industrijske 
obrate, vključno s tistimi, ki jih zajema 
sistem Unije za trgovanje z emisijami, bi 
morale biti dovoljene, če prispevajo k 
prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050 in so precej pod 
zadevnimi referenčnimi vrednostmi, 
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območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

določenimi za brezplačno dodelitev v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta14, in če zaščitijo 
znatno število delovnih mest. Vsako tako 
naložbo bi bilo treba ustrezno utemeljiti v 
zadevnem območnem načrtu za pravični 
prehod. Da bi se zaščitila celovitost 
notranjega trga in kohezijske politike in da 
bi se izognili izkrivljanju konkurence med 
podjetji, bi morala biti podpora podjetjem 
skladna s pravili Unije o državni pomoči, 
kakor so določena v členih 107 in 108 
PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU. Cilj SPP bi moral 
biti podpirati le naložbe, povezane s 
podnebnim prehodom, ki so srednje- in 
dolgoročno izvedljive in zadevnemu 
ozemlju zagotavljajo dodano vrednost. 
Komisija in države članice bi morale 
stalno spremljati izvedljivost naložb, ki jih 
izvaja SPP.

__________________ __________________
13a Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 
2019 o razkritjih, povezanih s 
trajnostnostjo, v sektorju finančnih 
storitev (UL L 317, 9.12.2019, str. 1). 

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a)  Da se prepreči uporaba sklada za 
plačilo stroškov sanacije okoljske škode, 
za katero je odgovorno posamezno 
podjetje, bi bilo treba podporo za naložbe 
v obnovo, spremembo namena in 
dekontaminacijo lokacij ter obnovo 
ekosistemov in zemljišč uporabiti le, ko ni 
podjetja, ki bi bilo pravno zavezano 
financirati te dejavnosti v skladu z 
načelom odgovornosti povzročitelja iz 
člena 191 PDEU.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Da bi se zagotovila prožnost in 
usklajenost pri načrtovanju sredstev SPP v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“, bi moralo biti mogoče pripraviti 
samostojen program SPP ali sredstva iz 
SPP načrtovati znotraj ene ali več 
namenskih prednostnih nalog v okviru 
programa, ki ga podpira Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad plus (ESS+) ali Kohezijski 
sklad. V skladu s členom 21a Uredbe (EU) 
[nova uredba o skupnih določbah] se lahko 
sredstva SPP prostovoljno okrepijo z 
dopolnilnimi sredstvi iz ESRR in ESS+. 
Zadevni zneski, preneseni iz ESRR in 
ESS+, bi morali biti skladni z vrsto 
operacij, določenih v območnih načrtih za 
pravični prehod. SPP bi moral začeti 
delovati čim prej, v podporo regijam v 
prehodu, zlasti v okviru pandemije covida-
19. Komisija bi morala zagotoviti nemoten 
potek ustreznih upravnih postopkov.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena in merljiva z učinkovitim 
izvajanjem procesa prehoda na določenem 
območju, na podlagi ciljev, kazalnikov 
izložka in rezultatov ter učinkovitega 
spremljanja, za doseganje podnebno 
nevtralnega gospodarstva. V zvezi s tem bi 
morale države članice skupaj z ustreznimi 
regionalnimi in lokalnimi organi ter v 
tesnem sodelovanju na lokalni in 
regionalni ravni z vsemi zadevnimi 
deležniki, ekonomskimi in socialnimi 
partnerji, predstavniki civilne družbe, 
strokovnjaki, izobraževalnimi in 
raziskovalnimi institucijami, delodajalci, 
tudi v prizadetih industrijskih panogah, 
skupinami delavcev in organizacijami 
lokalnih skupnosti ter drugimi zadevnimi 
deležniki in ob podpori Komisije pripraviti 
območne načrte za pravični prehod s 
podrobnim opisom procesa prehoda v 
skladu s svojimi nacionalnimi energetskimi 
in podnebnimi načrti. V ta namen bi 
morala Komisija vzpostaviti platformo za 
pravični prehod, ki bi na podlagi obstoječe 
platforme za premogovniške regije v 
tranziciji omogočila dvostransko in 
večstransko izmenjavo pridobljenih 
izkušenj in dobrih praks v vseh zadevnih 
sektorjih. Za učinkovito in vključujočo 
strategijo pravičnega prehoda bi morali 
ustrezne deležnike in partnerje v celoti 
vključiti v vse stopnje priprave, razvoja, 
izvajanja in ocenjevanja programov SPP 
in jim omogočiti čim boljše pogoje za 
njihovo učinkovito udeležbo pri izbiri in 
izvajanju financiranih projektov in 
operacij. 
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo SPP, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega gospodarstva 
najkasneje do leta 2050, zlasti kar zadeva 
preureditev ali zaprtje obratov, v katerih se 
proizvajajo fosilna goriva ali izvajajo druge 
dejavnosti z velikimi emisijami 
toplogrednih plinov ali proizvajajo izdelki, 
na katere vpliva prehod, hkrati pa je treba 
zaščititi prizadete delavce in razširiti 
možnosti zaposlovanja na prizadetih 
območjih in tako preprečiti socialno 
izključenost. Navedena območja bi morala 
biti natančno opredeljena in ustrezati 
regijam na ravni NUTS 3 ali biti del teh 
regij. Načrti bi morali podrobno opisovati 
izzive, potrebe in priložnosti navedenih 
območij ter opredeljevati vrsto potrebnih 
operacij na način, ki zagotavlja skladen 
razvoj na podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora, Pariškega 
sporazuma in evropskega stebra socialnih 
pravic. Finančno podporo iz SPP bi morale 
prejeti samo naložbe, ki so v skladu z 
načrti za prehod ter ne vodijo v učinek 
ujetosti ali v nasedle naložbe. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ciljev te uredbe, in sicer podpore 
območjem, ki se pri prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo soočajo z 
gospodarsko in socialno preobrazbo, 
države članice same ne morejo zadovoljivo 
doseči. Glavni razlogi za to so razlike med 
stopnjami razvitosti različnih območij in 
zaostalost območij z najbolj omejenimi 
možnostmi ter omejeni finančni viri držav 
članic in območij na eni strani ter potreba 
po usklajenem izvedbenem okviru, ki 
zajema več skladov Unije v okviru 
deljenega upravljanja, na drugi strani. 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 
navedenih ciljev –

(19) Ciljev te uredbe, in sicer podpore 
območjem, ki se pri prehodu na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo 
najkasneje do leta 2050 soočajo z 
gospodarsko in socialno preobrazbo, 
države članice same ne morejo zadovoljivo 
doseči. Glavni razlogi za to so razlike med 
stopnjami razvitosti in zaposlenosti 
različnih območij in zaostalost območij z 
najbolj omejenimi možnostmi ter omejeni 
finančni viri držav članic in območij na eni 
strani ter potreba po usklajenem 
izvedbenem okviru, ki zajema več skladov 
Unije v okviru deljenega upravljanja, na 
drugi strani. 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 
navedenih ciljev –

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
državljanom, gospodarskim dejavnostim 
in območjem, ki se soočajo z izzivi glede 
energetske trajnosti, energetske varnosti 
in cenovne dostopnosti energije v procesu 
prehoda Unije na pravično in trajnostno, 
podnebno nevtralno, na podnebje odporno, 
z viri gospodarno in popolnoma krožno 
gospodarstvo do leta najkasneje do leta 
20501a. SPP podpira dolgoročno 
konkurenčnost ter socialno in regionalno 
kohezijo teh ozemelj.
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____________
1a Izraz „najkasneje“ bi se moral 
uporabiti ob vsaki omembi leta 2050 (v 
celotnem besedilu).

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa specifični cilj 
SPP, njegove geografsko pokritost in vire, 
področje uporabe njegove podpore glede 
na cilj „naložbe za delovna mesta in rast“ 
iz [točke (a) člena 4(2)] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah] ter posebne 
določbe za načrtovanje programov in 
kazalnike, ki so potrebni za spremljanje.

2. Ta uredba določa specifični cilj 
SPP, njegovo geografsko pokritost in vire, 
področje uporabe njegove podpore glede 
na cilj „naložbe za delovna mesta in rast“ 
iz [točke (a) člena 4(2)] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah] ter posebne 
določbe za načrtovanje programov, 
pregledna merila in kazalnike 
trajnostnosti, ki so potrebni za spremljanje.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu s političnimi cilji iz člena [4(1)] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju „glede omogočanja 
regijam, občinam, gospodarskim 
subjektom, zaposlenim in ljudem, da 
obravnavajo socialne, gospodarske, 
regionalne in okoljske učinke prehoda na 
trajnostno podnebno nevtralno 
gospodarstvo, skupaj z evropskim stebrom 
socialnih pravic, cilji trajnostnega razvoja 
OZN in cilji Pariškega dogovora“.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. SPP podpira cilj „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v vseh državah 
članicah.

1. SPP podpira pravičen prehod za 
vse in cilj „naložbe za delovna mesta in 
trajnostno rast“ v vseh državah članicah, 
še zlasti v regijah, ki so močno odvisne od 
pridobivanja in zgorevanja premoga in 
lignita, ob upoštevanju členov 1 in 2. 

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Sveža sredstva za SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, ki so na 
voljo za proračunske obveznosti za 
obdobje 2021–2027, znašajo najmanj 40 
milijard EUR v cenah iz leta 2018. Ta 
sredstva se ne prenesejo iz dodeljenih 
sredstev skladov iz Uredbe (EU) ../.. [nova 
uredba o skupnih določbah], zlasti ne iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropskega socialnega sklada 
(ESS+) ali Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP). Na podlagi 
predhodne ocene učinka se SPP, kolikor 
je to mogoče, poveča z dodatnimi lastnimi 
sredstvi, dodeljenimi v proračunu Unije, 
skupaj z novimi morebitnimi davki, in iz 
drugih virov v skladu z veljavnim 
temeljnim aktom.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek iz prvega pododstavka se za 
namene načrtovanja in naknadne vključitve 
v proračun Unije indeksira za 2 % na leto.

Znesek iz prvega pododstavka se za 
namene načrtovanja in naknadne vključitve 
v proračun Unije letno indeksira v skladu z 
inflacijo v Uniji.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira samo dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z njegovim 
specifičnim ciljem, kakor je določen v 
členu 2, in ki prispevajo k izvajanju 
območnih načrtov za pravični prehod, 
pripravljenih v skladu s členom 7. 
Prejemniki sredstev SPP bi morali 
spoštovati temeljne vrednote Unije, ki 
temeljijo na Pogodbah.

Predlog spremembe 30

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

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

(a) produktivne in trajnostne naložbe v 
MSP, vključno z zagonskimi podjetji, 
podjetji v razširitveni fazi, mikropodjetji in 
podjetniki, socialnimi podjetji, 
regionalnimi in lokalnimi javnimi podjetji 
in delavskimi zadrugami;

Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) naložbe v ustanavljanje novih in 
širjenje obstoječih podjetij, tudi tistih, ki 
se osredotočajo na spodbujanje 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije, ali z uporabo lokalnih in 
regionalnih podjetniških inkubatorjev, 
dela v skupnih pisarnah in storitev 
svetovanja v zvezi s podnebnim prehodom;

Predlog spremembe 32

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) trajnostne naložbe v raziskovalne 
in inovacijske dejavnosti, tudi prek univerz 
in raziskovalnih središč, ter v spodbujanje 
prenosa in prilagoditve naprednih, za trg 
pripravljenih tehnologij;

Predlog spremembe 33

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

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje socialne infrastrukture za 
cenovno dostopno in trajnostno energijo, 
naložbe v zmanjšanje energijske revščine 
in onesnaženosti zraka, naložbe v 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
(vštevši naložbe v trajnostno mobilnost in 
razogljičenje prometnega sektorja), 
energijsko učinkovitost (tudi razogljičenje 
stavb), infrastrukturo za polnjenje 
električnih vozil in obnovljive vire energije 
(med drugim naložbe v sisteme 
daljinskega ogrevanja in tehnologije za 
shranjevanje energije), energetska 
omrežja, kot so pametna omrežja in 
nadomrežja, in naložbe v čezmejno 
elektroenergetsko povezanost;

Predlog spremembe 34

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost, zlasti v odročnih regijah in 
na podeželskih območjih;

Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) naložbe v uvedbo tehnologije in 
vzpostavitev infrastrukture za cenovno 
dostopno, čisto in pametno mobilnost, 
zajemši tudi naložbe v železniško 
povezljivost, ki prispeva k zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov in 
diverzifikaciji rešitev za mobilnost;
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Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) naložbe v obnovo, spremembo 
namena in dekontaminacijo območij in 
degradiranih območij in obratov, sanacijo 
zemljišč in ekosistemov, tudi za vlogo 
ponorov ogljika, in projekte za spremembo 
namena z izjemo preventivnih in 
popravnih ukrepov na podlagi prava 
Unije in nacionalnega prava na področju 
okoljske odgovornosti in v skladu z 
uporabo načela odgovornosti povzročitelja 
iz člena 191 PDEU;

Predlog spremembe 37

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbe za krepitev krožnega 
gospodarstva, tudi s preprečevanjem 
odpadkov, zmanjšanjem obsega, 
učinkovito rabo virov, ponovno uporabo, 
popravilom in recikliranjem;

(g) naložbe v ohranjanje in zaščito ter 
obnovo biotske raznovrstnosti in naravnih 
habitatov, med drugim tudi z naložbami v 
zeleni turizem v regiji v prehodu;

Predlog spremembe 38

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev;

(h) strokovno usposabljanje, 
izpopolnjevanje, razvoj novih znanj in 
spretnosti ter prekvalificiranje delavcev in 
iskalcev zaposlitve, med drugim s 
svetovanjem, s poudarkom na enakosti 
spolov, da bi jim zagotovili koristi od 
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dolgoročnih in kakovostnih zaposlitvenih 
možnosti v sektorjih, usmerjenih v 
prihodnost, ki neposredno prispevajo k 
trajnostnemu podnebno nevtralnemu 
gospodarstvu, ali pa v gospodarstvu 
oskrbe in osnovnih javnih sektorjih;

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve;

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve s poudarkom na enakosti 
spolov;

Predlog spremembe 40

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) katere koli druge posebne 
dejavnosti, o katerih so se dogovorili 
ustrezni lokalni in regionalni organi na 
nekem ozemlju, država članica in 
Komisija ter ki so v skladu z lokalnimi 
razvojnimi strategijami in prispevajo k 
prehodu na emisijsko nevtralno 
gospodarstvo Unije najkasneje do leta 
2050;

Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) tehnična pomoč. (k) tehnična pomoč in svetovalne 
storitve, med drugim za pripravo podpore 
in referenčne dokumentacije ter analize 
za naložbe ter za lokalne in nacionalne 
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podjetniške inkubatorje in centre za razvoj 
projektov v začetni fazi, ki povezujejo 
vlagatelje in nosilce projektov;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Poleg tega lahko SPP na območjih, ki so 
opredeljena kot območja, ki prejemajo 
pomoč v skladu s točkama (a) in (c) člena 
107(3) PDEU ter v skladu s pravili Unije o 
državni pomoči, kot je določeno v členih 
107 in 108 PDEU, podpira produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, če:

(i) se trajnost teh naložb preverja, da se 
določi, ali škodljivo vplivajo na okolje, 
podnebje in družbo; V ta namen podjetja 
zagotavljajo zanesljive informacije na 
vzorcih, ki jih oblikuje Komisija;
(ii) so bile te naložbe v regijah v prehodu 
izpostavljene kot ključnega pomena in 
odobrene kot del območnega načrta za 
pravični prehod na podlagi informacij, ki 
se zahtevajo v skladu s točkama (h) in (i) 
člena 7(2), ter če so potrebne za izvajanje 
območnega načrta za pravični prehod.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SPP lahko podpira tudi naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES Evropskega 

SPP lahko podpira tudi naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta, če so bile take 
naložbe odobrene kot del območnega 
načrta za pravični prehod na podlagi 
informacij, ki se zahtevajo v skladu s točko 
(i) člena 7(2). Take naložbe so upravičene 
le, če so potrebne za izvajanje območnega 
načrta za pravični prehod.

parlamenta in Sveta, če so bile take 
naložbe odobrene kot del območnega 
načrta za pravični prehod na podlagi 
informacij, ki se zahtevajo v skladu s točko 
(i) člena 7(2), in če so v skladu z drugimi 
pogoji iz pododstavka 2 tega odstavka. 
Take naložbe so upravičene le, če so 
potrebne za izvajanje območnega načrta za 
pravični prehod.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Cilj SPP je podpirati naložbe, 
povezane z ekološkim prehodom, ki so 
srednje- in dolgoročno izvedljive. 
Komisija in zadevna država članica redno 
spremljata izvedljivost naložb v skladu z 
območnimi načrti za pravični prehod, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 7.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razgradnje ali gradnje jedrskih 
elektrarn;

(a) razgradnje, vzdrževanja ali gradnje 
jedrskih elektrarn ter upravljanja ali 
shranjevanja jedrskih odpadkov;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podjetij v težavah, kakor so 
opredeljena v členu 2(18) Uredbe Komisije 

(c) podjetij v težavah, kakor so 
opredeljena v členu 2(18) Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/201416, če so ta podjetja 
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(EU) št. 651/201416; srednje- in dolgoročno ekonomsko 
nevzdržna, brez poseganja v podjetja, 
katerim lahko koristi morebitna uporaba 
smernic za državno pomoč za reševanje in 
prestrukturiranje nefinančnih podjetij v 
težavah ter začasni okvir Komisije za 
ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu med pandemijo covida-19, 
če se ta okvir podaljša po letu 2020;

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

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

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naložb, povezanih s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 
zgorevanjem fosilnih goriv;

(d) naložb, neposredno ali posredno 
povezanih s proizvodnjo, predelavo, 
distribucijo, skladiščenjem, prevozom, 
prenosom ali zgorevanjem fosilnih goriv, 
razen čistih naložb, združljivih z vodikom, 
bioplinom in biometanom, ki so v mejah 
trajnostne razpoložljivosti, v regijah, ki so 
močno odvisne od pridobivanja in 
zgorevanja premoga in lignita, če te 
naložbe:

(i) prispevajo k doseganju cilja Unije 
za podnebno nevtralnost do leta 2050 s 
pospešeno zamenjavo premoga, lignita, 
šote ali naftnega skrilavca in brez 
omejevanja širjenja obnovljivih virov 
energije;
(ii) pristojni organ države članice 
ustrezno utemelji v območnem načrtu za 
pravični prehod; and
(iii) so skladne s pravom Unije, 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti ter načelom energetske 
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učinkovitosti, ter so prehodne narave;

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) stroškov v zvezi s preventivnimi in 
popravnimi ukrepi za okoljsko škodo, za 
katero je odgovorno podjetje, ki jo je 
povzročilo, vštevši čiščenje, 
dekontaminacijo in obnovo lokacij v 
skladu z načelom povzročiteljeve 
odgovornosti iz člena 191 PDEU;

Predlog spremembe 49

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) kakršnih koli izdatkov za 
potrošnjo;

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) naložb podjetij s seznama EU z 
jurisdikcijami, ki niso pripravljene 
sodelovati v davčne namene;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) dejavnosti ali naložb z večjim 
tveganjem za ekonomsko nevzdržnost in 
odvisnost od nepovratnih sredstev za 
delovanje po začetnem povečanju obsega;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ed) vseh drugih naložb, ki niso 
združljive s ciljem podnebne nevtralnosti 
ali ki vodijo v učinek ujetosti.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 

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

dejavnosti, ki potrebujejo dodatno 
podporo za proces prehoda, v ustreznem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice in s koraki 
za doseganje podnebnih ciljev Unije do 
leta 2030.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, ki se lahko 
prostovoljno prenesejo v skladu s členom 
[21a] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Upravičeni projekti, ki se 
financirajo v okviru SPP in prispevajo k 
specifičnemu cilju iz člena 2, so lahko 
upravičeni do največ 75 % ustreznih 
stroškov, v primeru hude gospodarske 
recesije pa tudi več.
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/201417 , ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov 
prehoda, zlasti glede pričakovane izgube 
delovnih mest v proizvodnji in uporabi 
fosilnih goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. V posameznih državah članicah 
pristojni organi, skupaj z ustreznimi 
regionalnimi in lokalnimi organi ter s 
polnim sodelovanjem vseh zadevnih 
deležnikov iz odstavka 3 tega člena iz 
zadevnih območij, ter s pomočjo Evropske 
investicijske banke, kjer je to ustrezno za 
dopolnjevanje z drugimi stebri 
mehanizma za pravični prehod, pripravijo 
enega ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/201417, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki potrebujejo dodatno podporo, 
da bi izvedla gospodarski, socialni, 
energetski in okoljski prehod, zlasti glede 
pričakovane izgube delovnih mest v 
proizvodnji in uporabi fosilnih goriv ter 
potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjimi 
emisijami toplogrednih plinov.

__________________ __________________
17 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 
oblikovanju skupne klasifikacije 
statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 
L 154, 21.6.2003, str. 1).

17 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 
oblikovanju skupne klasifikacije 
statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 
L 154, 21.6.2003, str. 1).

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. SPP 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, še zlasti z ukrepi 
na področju politike trga dela, ki zadevajo 
preusposabljanje in blažitev odpuščanj. S 
tem bi zagotovili, da lahko regije prejmejo 
pomoč, tudi če niso predhodno 
opredeljene kot prizadete regije.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) opis procesa prehoda na trajnostno, 
podnebno nevtralno in na podnebje 
odporno, z viri gospodarno in popolnoma 
krožno gospodarstvo na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni najkasneje do 
leta 2050, vključno z jasno časovnico za 
postopno odpravo fosilnih goriv ali 
industrije z velikimi emisijami 
toplogrednih plinov na zadevnih območjih 
in ključnimi ukrepi za prehod, ki so 
skladni z najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta in 
Uredbo (EU) .../... [nova evropska 
podnebna pravila ];

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih je proces prehoda iz točke 
(a) najbolj prizadel in ki bodo prejemala 

(b) utemeljitev opredelitve območij ali 
gospodarskih dejavnosti ali državljanov, 
ki potrebujejo dodatno podporo, da bi 
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podporo SPP, v skladu z odstavkom 1; izvedli proces prehoda iz točke (a) in ki 
bodo prejemala podporo SPP, v skladu z 
odstavkom 1;

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) ocena izzivov, s katerimi se pri 
prehodu soočajo območja, ki potrebujejo 
dodatno podporo, da bi izvedla prehod, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi, 
okoljskimi in s spolom povezanimi učinki 
prehoda na trajnostno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo, obenem 
upoštevajoč cilje evropskega stebra 
socialnih pravic in agende OZN do leta 
2030; v oceni je opredeljeno tudi 
potencialno število prizadetih in 
izgubljenih delovnih mest, razvojne 
potrebe ter cilji, ki jih je treba doseči do 
leta 2030, povezani s preoblikovanjem ali 
zaprtjem dejavnosti z velikimi emisijami 
toplogrednih plinov ali drugih dejavnosti, 
na katere je vplival prehod na podnebno 
nevtralnost Unije na teh območjih ali 
katero koli drugo strukturno družbeno-
gospodarsko preoblikovanje, ki je bilo 
potrebno za doseganje ciljev prehoda;

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) opis pričakovanega prispevka 
podpore iz SPP pri reševanju socialnih, 
gospodarskih, demografskih, okoljskih, s 
spolom in z energetsko neodvisnostjo 
povezanih učinkov prehoda na trajnostno, 
podnebno nevtralno in konkurenčno 
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gospodarstvo do leta 2050;

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ocena skladnosti načrta z drugimi 
nacionalnimi, regionalnimi ali 
teritorialnimi strategijami in načrti;

(e) ocena skladnosti načrta z drugimi 
ustreznimi evropskimi, nacionalnimi, 
regionalnimi ali območnimi zavezami, 
strategijami in načrti;

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, načrtovani ukrepi 
spremljanja in vrednotenja ter odgovorna 
telesa;

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, kako se bo izvajalo 
učinkovite ukrepe spremljanja in 
vrednotenja, ter odgovorna upravna telesa, 
ki bodo nadzirajo načrt;

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) seznam ustreznih deležnikov iz 
odstavka 3 ter opis, kako se je treba z 
njimi posvetovati na zadevnem ozemlju;

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) opis vrste predvidenih operacij in 
njihovega pričakovanega prispevka k 
lajšanju posledic prehoda;

(g) opis vrste predvidenih operacij in 
njihovega pričakovanega prispevka k 
lajšanju posledic prehoda in k njegovi 
poenostavitvi, ter jasnih mejnikov za 
dolgoročno konkurenčnost in trajnostno 
rast prizadetih regij;

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) opis rednega spremljanja 
srednjeročne in dolgoročne izvedljivosti 
naložb za financiranje podnebnega 
prehoda;

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) v primeru podpore za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, izčrpen 
seznam takih operacij in podjetij ter 
utemeljitev potrebe po taki podpori z 
analizo vrzeli, ki izkazuje, da bi brez 
naložbe pričakovana izguba delovnih mest 
presegla pričakovano število ustvarjenih 
delovnih mest;

(h) v primeru podpore za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso tista iz točke (a) 
člena 4(2), čim bolj izčrpen seznam takih 
operacij in podjetij ter utemeljitev potrebe 
po taki podpori z analizo vrzeli, ki 
izkazuje, da bi brez naložbe pričakovana 
izguba delovnih mest presegla pričakovano 
število ustvarjenih delovnih mest;

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) v primeru podpore za naložbe za (i) v primeru podpore za naložbe za 
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zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES, izčrpen seznam 
operacij, ki bodo prejemale podporo, ter 
utemeljitev, da prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo in vodijo 
v znatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, precej pod zadevne referenčne 
vrednosti, določene za brezplačno 
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, ter ščitijo 
znatno število delovnih mest;

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES, čim bolj izčrpen 
seznam operacij, ki bodo prejemale 
podporo, ter utemeljitev, da prispevajo k 
prehodu na trajnostno, podnebno nevtralno 
in na podnebje odporno, z viri gospodarno 
in popolnoma krožno gospodarstvo in 
vodijo v znatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, precej pod zadevne 
referenčne vrednosti, določene za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, ter ščitijo znatno število delovnih 
mest;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V pripravo, oblikovanje, izvajanje 
in ocenjevanje območnih načrtov za 
pravični prehod so prek konkretnih javnih 
posvetovanj in sodelovanja vključeni vsi 
ustrezni deležniki, ekonomski in socialni 
partnerji, predstavniki civilne družbe, 
strokovnjaki, izobraževalne in 
raziskovalne ustanove, delodajalci, tudi v 
prizadetih industrijskih panogah, skupine 
delavcev in organizacije lokalnih 
skupnosti ter drugi zadevni deležniki v 
skladu s členom [6] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Območni 
načrti za pravični prehod in dokumenti o 
izboru operacij so javno dostopni.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Načrti nudijo priložnosti za 
dodatno krepitev odpornih lokalnih 
gospodarstev, lokalnih dobavnih verig in 
prizadevanj za selitev.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Območni načrti za pravični prehod so 
skladni s teritorialnimi strategijami iz 
člena [23] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], ustreznimi strategijami 
pametne specializacije, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti ter 
evropskim stebrom socialnih pravic, 
zavezami Unije po Pariškem sporazumu 
glede omejitve povečanja globalne 
temperature na 1,5°C nad 
predindustrijsko ravnjo in s cilji 
trajnostnega razvoja OZN.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni. Cilji se ne spreminjajo, potem 
ko Komisija odobri zahtevek za 
spremembe programa, predložen v skladu s 
členom [14(2)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah].

2. Za kazalnike izložkov, ki bi morali 
vključevati kazalnike trajnosti iz uredbe 
(EU) 2019/2088, so izhodiščne vrednosti 
določene na nič. Mejniki za leto 2024 in 
cilji za leto 2029 so kumulativni. Cilji se ne 
spreminjajo, potem ko Komisija odobri 
zahtevek za spremembe programa, 
predložen v skladu s členom [14(2)] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija vzpostavi platformo za 
pravični prehod, ki bo omogočila 
izmenjavo dobre prakse v vseh prizadetih 
regijah in panogah. Podrobnosti 
delovanja platforme, med drugim njeno 
članstvo, proračun in način upravljanja 
se sprejmejo z izvedbenim aktom.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 75 % določenega cilja, 
izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 3(3) in člena 
8(4) se prenese na Komisijo za nedoločen 
čas od [datuma začetka veljavnosti te 
uredbe].
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Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Klavzula o pregledu
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Komisija najkasneje do konca vmesnega 
pregleda naslednjega večletnega 
finančnega okvira pregleda izvajanje SPP 
in oceni, ali je primerno spreminjati 
njegovo področje uporabe v skladu z 
morebitnimi spremembami Uredbe 
2020/... [uredba o taksonomiji], s 
podnebnimi cilji Unije iz Uredbe (EU) 
2020/... [evropska podnebna pravila] in z 
razvojem izvajanja akcijskega načrta za 
financiranje trajnostne rasti. Na tej 
podlagi predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu, ki ga lahko 
spremljajo zakonodajni predlogi.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – Sklic: člen 7(2)(a) –  tabela 1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1. Osnutek pričakovanega prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu 
s cilji nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov ter drugimi obstoječimi načrti za 
prehod s časovnico za prenehanje ali 
zmanjševanje dejavnosti, kot so rudarjenje 
premoga in lignita ali proizvodnja, ki 

1.1. Osnutek pričakovanega prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu 
s cilji nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov ter drugimi obstoječimi načrti za 
prehod z jasno časovnico za postopno 
odpravo fosilnih goriv ali industrije z 
velikimi emisijami toplogrednih plinov na 
zadevnih območjih najkasneje do leta 
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uporablja električno energijo iz premoga. 2050.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1. Ocena gospodarskega, socialnega 
in območnega učinka na podnebno 
nevtralno gospodarstvo

2.1. Ocena gospodarskega, socialnega, s 
spolom povezanega in območnega učinka 
na podnebno nevtralno gospodarstvo

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – sklic: člen 7(2)(c) –  besedilno polje [12000]

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opredelitev prizadetih gospodarskih 
dejavnosti in industrijskih sektorjev, ločeno 
po naslednjih kategorijah:

Opredelitev prizadetih gospodarskih 
dejavnosti in industrijskih sektorjev, ločeno 
po naslednjih kategorijah:

nazadujoči sektorji, za katere se pričakuje, 
da bodo zaradi prehoda prenehali z 
dejavnostmi oziroma jih znatno zmanjšali, 
vključno z ustrezno časovnico;

nazadujoči sektorji, za katere se pričakuje, 
da bodo zaradi prehoda prenehali z 
dejavnostmi oziroma jih znatno zmanjšali, 
vključno z ustrezno jasno časovnico;

sektorji v preoblikovanju, za katerih 
dejavnosti, procese in proizvode se 
pričakuje, da se bodo preoblikovali.

sektorji v preoblikovanju, za katerih 
dejavnosti, procese in proizvode se 
pričakuje, da se bodo preoblikovali.

Za vsakega od teh sektorjev: Za vsakega od teh sektorjev:

pričakovana izguba delovnih mest in 
potrebe po prekvalifikaciji, vključno z 
napovedjo potreb po znanju in spretnostih;

pričakovana izguba delovnih mest in 
potrebe po prekvalifikaciji, upoštevajoč 
napovedi potreb po znanju in spretnostih in 
vidik spolov;

možnosti za diverzifikacijo gospodarstva in 
razvojne priložnosti.

možnosti za diverzifikacijo gospodarstva in 
razvojne priložnosti, vštevši vidik spolov.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3 a. Posvetovanje z deležniki 
Sklic: člen 7(2)(fa) 
– seznam ustreznih deležnikov, vštevši 
ekonomske in socialne partnerje, 
predstavnike civilne družbe in 
strokovnjake, katerih mnenje je bilo 
pridobljeno v ustrezni regiji in državi; 

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.4 – Sklic: člen 7(2)(g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- predvidene vrste operacij in njihov 
pričakovani prispevek k lajšanju učinka 
podnebnega prehoda.

- predvidene vrste operacij, njihovo 
izvedljivost in njihov pričakovani prispevek 
k lajšanju učinka podnebnega prehoda.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.4 – Sklic: člen 7(2)(h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izpolnite le, če se podpora namenja 
produktivnim naložbam, ki niso naložbe v 
MSP:

Izpolnite le, če se podpora namenja 
produktivnim naložbam, ki niso naložbe v 
MSP:

- izčrpen seznam takih operacij in 
podjetij ter za vsako izmed njih utemeljitev 
potrebe po takšni podpori z analizo vrzeli, 
ki dokazuje, da bi pričakovana izguba 
delovnih mest brez takih naložb presegla 
pričakovano število novih delovnih mest.

- okvirni seznam takih operacij in 
podjetij ter za vsako izmed njih utemeljitev 
potrebe po takšni podpori z analizo vrzeli, 
ki dokazuje, da bi pričakovana izguba 
delovnih mest brez takih naložb presegla 
pričakovano število novih delovnih mest.
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Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.4 – Sklic: člen 7(2)()

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izpolnite le, če se podpora namenja 
naložbam za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz dejavnosti, 
navedenih v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES:

Izpolnite le, če se podpora namenja 
naložbam za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz dejavnosti, 
navedenih v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES:

- izčrpen seznam operacij, ki naj bi 
se podprle, ter utemeljitev, da prispevajo k 
prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo in vodijo k znatnemu 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov s 
tem, da ne presegajo ustreznih referenčnih 
vrednosti, ki se uporabljajo za brezplačno 
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES 
in pod pogojem, da so potrebne za zaščito 
znatnega števila delovnih mest.

- okviren seznam operacij, ki naj bi 
se podprle, ter utemeljitev, da prispevajo k 
prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo in vodijo k znatnemu 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov s 
tem, da ne presegajo ustreznih referenčnih 
vrednosti, ki se uporabljajo za brezplačno 
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES 
in pod pogojem, da so potrebne za zaščito 
znatnega števila delovnih mest.
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