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Predlog spremembe 65
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členih 2 in 8 Pogodbe je 
določeno, da je enakost med moškimi in 
ženskami vrednota Unije ter da si Unija v 
vseh svojih dejavnostih prizadeva 
odpraviti neenakosti in spodbujati enakost 
med moškimi in ženskami. Glede na to bi 
bilo treba v vse politike in predpise EU 
vključiti načelo enakosti spolov, vključno 
s pripravo proračuna, ki bo upošteval 
vidik spola.

Or. en

Predlog spremembe 66
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik (v 
nadaljnjem besedilu: evropski semester), 
vključno z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic, tisti okvir, v katerem se 
opredelijo nacionalne prednostne reforme 
in spremlja njihovo izvajanje. Države 
članice v podporo navedenim prednostnim 
reformam oblikujejo lastne nacionalne 
večletne naložbene strategije. Navedene 
strategije bi morale biti predložene skupaj 
z letnim nacionalnim reformnim 
programom, da bi določili in uskladili 
prednostne naložbene projekte, ki bi prejeli 
nacionalno financiranje in/ali financiranje 

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik (v 
nadaljnjem besedilu: evropski semester), 
vključno z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic, tisti okvir, v katerem se 
opredelijo nacionalne prednostne reforme 
in spremlja njihovo izvajanje. V okviru 
ciljev evropskega semestra se obravnavajo 
tudi strukturne reforme, ki temeljijo na 
solidarnosti, vključevanju in socialni 
pravičnosti, z namenom ustvarjanja 
kakovostnih delovnih mest in rasti, 
zagotavljanja enakih možnosti in 
enakopravnega dostopa do njih, tudi kar 
zadeva socialno zaščito, zagotavljanja 
zaščite ranljivih skupin in izboljšanja 
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Unije. življenjskih standardov za vse. Države 
članice v podporo navedenim prednostnim 
reformam oblikujejo lastne nacionalne 
večletne naložbene strategije. Navedene 
strategije bi morale biti predložene skupaj 
z letnim nacionalnim reformnim 
programom, da bi določili in uskladili 
prednostne naložbene projekte, ki bi prejeli 
nacionalno financiranje in/ali financiranje 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 67
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik (v 
nadaljnjem besedilu: evropski semester), 
vključno z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic, tisti okvir, v katerem se 
opredelijo nacionalne prednostne reforme 
in spremlja njihovo izvajanje. Države 
članice v podporo navedenim prednostnim 
reformam oblikujejo lastne nacionalne 
večletne naložbene strategije. Navedene 
strategije bi morale biti predložene skupaj 
z letnim nacionalnim reformnim 
programom, da bi določili in uskladili 
prednostne naložbene projekte, ki bi prejeli 
nacionalno financiranje in/ali financiranje 
Unije.

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik (v 
nadaljnjem besedilu: evropski semester), ki 
temelji na načelih evropskega stebra 
socialnih pravic, ciljih Združenih narodov 
za trajnostni razvoj in ciljih evropskega 
zelenega dogovora, tisti okvir, v katerem 
se opredelijo nacionalne prednostne 
reforme in spremlja njihovo izvajanje. 
Države članice v podporo navedenim 
prednostnim reformam oblikujejo lastne 
nacionalne večletne naložbene strategije. 
Navedene strategije bi morale biti 
predložene skupaj z letnim nacionalnim 
reformnim programom, da bi določili in 
uskladili prednostne naložbene projekte, ki 
bi prejeli nacionalno financiranje in/ali 
financiranje Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 68
Sandra Pereira
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na ravni Unije je evropski 
semester za usklajevanje ekonomskih 
politik (v nadaljnjem besedilu: evropski 
semester), vključno z načeli evropskega 
stebra socialnih pravic, tisti okvir, v 
katerem se opredelijo nacionalne 
prednostne reforme in spremlja njihovo 
izvajanje. Države članice v podporo 
navedenim prednostnim reformam 
oblikujejo lastne nacionalne večletne 
naložbene strategije. Navedene strategije bi 
morale biti predložene skupaj z letnim 
nacionalnim reformnim programom, da bi 
določili in uskladili prednostne naložbene 
projekte, ki bi prejeli nacionalno 
financiranje in/ali financiranje Unije.

(3) Evropski semester je s svojimi 
priporočili za posamezne države in 
strukturnimi reformami orodje za 
posredovanje EU, vzpostavljeno za 
nadzorovanje in omejevanje fiskalnih in 
ekonomskih politik držav članic, ki pri 
izvajanju ukrepov za liberalizacijo javnih 
storitev, deregulacijo trga dela in 
uveljavljanje varčevalnih politik zelo 
pogosto uporablja izsiljevanje in 
sankcioniranje. Njegovo izvajanje vodi v 
upočasnitev gospodarskega razvoja, 
brezposelnost, revščino ter socialno-
ekonomske in teritorialne razlike.

Or. pt

Predlog spremembe 69
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Kriza zaradi COVID-19 
nesorazmerno vpliva na ženske in deklice 
zaradi obstoječih neenakosti, ki med 
drugim vodijo do večjega tveganja nasilja 
nad ženskami in deklicami med trajanjem 
ukrepov zapore ter višje stopnje 
zapuščanja trga dela, povezane z večjo 
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socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

obremenitvijo z dolžnostmi oskrbe, ter 
dejstvom, da je večji delež žensk zaposlen 
v sektorjih, ki so jih prizadeli ukrepi 
zapore, neformalni ekonomiji, sektorjih z 
bolj negotovimi pogoji in organizacijah za 
pravice žensk. Sedanja pandemija COVID-
19 ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji. Sedanja 
pandemija COVID-19 ter gospodarska in 
finančna kriza sta pokazali, da v obdobjih 
po krizah razlike med državami članicami 
v gospodarskem razvoju, javnofinančnih 
virih, življenjskem standardu in kakovosti 
javnih storitev pogosto postanejo 
izrazitejše. Zaradi gospodarskih kriz se 
neenakosti med družbami in v njih trajno 
povečajo ali pridejo do izraza, če posledice 
kriz niso hitro in učinkovito ublažene v 
okviru pripravljenosti na krizo ter 
ekonomske, socialne, ekološke in upravne 
odpornosti. Zaradi nezadostne odpornosti 
lahko pride do učinkov prelivanja šokov 
med državami članicami ali po celotni 
Uniji, ki bi se jim bilo sicer mogoče 
izogniti, to pa pomeni izzive za 
konvergenco in kohezijo v Uniji in ogroža 
stabilnost ekonomske in monetarne unije 
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ter enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 70
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice.  Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in 
odpornih gospodarstev in finančnih 
sistemov, ki temeljijo na močnih 
ekonomskih in socialnih strukturah, 
državam članicam pomaga, da se 
učinkoviteje odzovejo na šoke in si po njih 
hitreje opomorejo. Srednje- in dolgoročne 
posledice krize zaradi COVID-19 bodo v 
ključnem odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je razkril 
pomanjkljivosti politik, ki jih spodbuja EU 
in s katerimi je bila moč skoncentrirana v 
njenih institucijah in suverenost držav 
članic zmanjšana, ki so vodile v 
deregulacijo industrijskih odnosov, manj 
stroga pravila glede delovnega časa in 
nižje dohodke delavcev ter prispevale k 
uničenju in privatizaciji javnih storitev. 
Pandemija COVID-19 kaže, da so države 
članice z bolj reguliranimi delovnimi 
pogoji in javnimi storitvami, ki 
zagotavljajo univerzalne socialne odzive 
in pomoč za odpravo strukturne 
izključenosti, odpornejše in imajo boljše 
možnosti za okrevanje.

Or. pt
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Predlog spremembe 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, zlasti vsem dostopnih 
sistemih socialne zaščite, ki zagotavljajo 
dostojen življenjski standard, državam 
članicam pomaga, da se učinkoviteje 
odzovejo na šoke in si po njih hitreje 
opomorejo. Srednje- in dolgoročne 
posledice krize zaradi COVID-19 bodo v 
ključnem odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji. Te reforme in 
naložbe bi morale upoštevati tudi zahteve, 
povezane s spodbujanjem varovanja 
zdravja ljudi ter vključujočih in 
kakovostnih trgov dela s posebnim 
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poudarkom na zaposlovanju mladih, 
dostopnimi, cenovno ugodnimi in 
kakovostnimi javnimi storitvami, 
zagotavljanjem dostojnih življenjskih 
standardov in socialne zaščite za vse ter 
visoko stopnjo vseživljenjskega 
izobraževanja in usposabljanja.

Or. fr

Predlog spremembe 72
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev ter finančnih sistemov in 
sistemov socialnega varstva, ki temeljijo 
na močnih ekonomskih in socialnih 
strukturah, državam članicam pomaga, da 
se učinkoviteje odzovejo na šoke in si po 
njih hitreje opomorejo. Srednje- in 
dolgoročne posledice krize zaradi COVID-
19 bodo v ključnem odvisne od tega, kako 
hitro bodo gospodarstva držav članic 
okrevala po krizi, to pa je odvisno od 
fiskalnega manevrskega prostora, ki ga 
imajo države članice na voljo za 
sprejemanje ukrepov za blažitev socialnih 
in gospodarskih posledic, ter od odpornosti 
njihovih gospodarstev. Zato bodo reforme 
in naložbe za odpravo strukturnih 
pomanjkljivosti gospodarstev ter za 
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bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

krepitev njihove odpornosti bistvenega 
pomena za to, da se gospodarstva vrnejo na 
pot trajnostnega okrevanja in prepreči 
nadaljnje povečevanje razlik v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 73
Miriam Lexmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
povečali izzivi, povezani z demografskimi 
in socialnimi razmerami. Sedanja 
pandemija COVID-19 ter gospodarska in 
finančna kriza sta pokazali, da oblikovanje 
trdnih in odpornih gospodarstev in 
finančnih sistemov, ki temeljijo na močnih 
ekonomskih in socialnih strukturah, 
državam članicam pomaga, da se 
učinkoviteje odzovejo na šoke in si po njih 
hitreje opomorejo. Srednje- in dolgoročne 
posledice krize zaradi COVID-19 bodo v 
ključnem odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
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povečevanje razlik v Uniji. povečevanje razlik v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 74
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Sistemi socialnega varstva 
evropskim družbam in državljanom 
zagotavljajo bistvene storitve in 
ekonomske ugodnosti za dostojno življenje 
ter zajemajo naslednja področja 
ukrepanja: socialno varnost, zdravstvo, 
izobraževanje, stanovanja, zaposlovanje, 
pravosodje in socialne storitve za ranljive 
skupine. Sistemi socialnega varstva imajo 
poglavitno vlogo pri doseganju 
trajnostnega socialnega razvoja ter 
spodbujanju enakosti in socialne 
pravičnosti. Zaradi krize zaradi COVID-
19 so se znašli pod neprimerljivim stresom 
in pritiskom, saj niso bili predvideni za 
izpolnjevanje socialnih potreb v času 
izrednih razmer v zdravstvu in 
gospodarstvu. Okrepiti jih bo treba, da 
bodo lahko opravljali svoje naloge in 
pomagali vsem prebivalcem, zlasti v 
primerih kriz ali sistemskih šokov.

Or. en

Predlog spremembe 75
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Zaradi gospodarskih posledic 
izbruha COVID-19 se je fiskalni 
manevrski prostor v številnih državah 
članicah močno skrčil, kar slabi njihovo 
zmožnost izvajanja pomembnih reform in 
prednostnih naložb. Okvir EU za 
opredelitev gospodarskih reform in 
prednostnih naložb je evropski semester, 
vendar se je med pandemijo COVID-19 
pokazalo, da potrebno okrevanje in 
krepitev odpornosti presegata področje 
gospodarske politike, zato jima je treba pri 
oblikovanju in vzpostavljanju evropskega 
semestra nameniti ustrezno prednostno 
vlogo. Upravljanje ekonomske in 
monetarne unije je treba prilagoditi, med 
drugim tako, da se odpravijo 
pomanjkljivosti na področju 
parlamentarne odgovornosti in 
demokratičnega nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
okrevanje, ki bi ga spremljalo izvajanje 
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okrevanje. evropskega stebra socialnih pravic, ciljev 
trajnostnega razvoja in Pariškega 
sporazuma. Poleg učinkov izbruha 
pandemije pa evropska gospodarstva in 
družbe korenito spreminjajo tudi 
podnebne spremembe in izzivi v zvezi z 
okoljem, globalizacijo, digitalno 
preobrazbo in demografskim razvojem. Te 
reforme bi se morale sočasno odzvati na 
številne trenutne izzive.

Or. fr

Predlog spremembe 77
Eugen Tomac

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
okrevanje.

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
okrevanje, zlasti ker je imela EU že pred 
pandemijo težave z vrzeljo v socialnih 
naložbah, ki je po oceni Evropske 
komisije v različnih sektorjih znašala 
142 milijard EUR na leto, pri čemer je 
primanjkljaj v izobraževanju znašal 
15 milijard EUR, v zdravstvu pa 
70 milijard EUR.

Or. en

Predlog spremembe 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
okrevanje.

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev in socialnega 
napredka, krepitvi zmogljivosti za 
prilagajanje in sprostitvi potenciala za 
vključujočo rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
okrevanje. Ta postopek oblikovanja 
vključujočih in odpornih družb mora 
temeljiti na socialni trajnostnosti in 
vključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 79
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
gospodarstev in družb, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
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okrevanje. okrevanje.

Or. en

Predlog spremembe 80
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ženske so v ospredju krize zaradi 
COVID-19, saj v vsej EU prevladujejo 
med zdravstvenimi delavci, s službenimi 
obveznostmi pa morajo usklajevati še 
neplačano oskrbo, kar je vse težje za 
starše samohranilce, med katerimi je 85 % 
žensk. Naložbe v trdno infrastrukturo za 
oskrbo so bistvene, da se zagotovita 
enakost žensk in moških ter ekonomsko 
opolnomočenje žensk, oblikujejo odporne 
družbe, odpravijo negotovi pogoji v 
sektorju, kjer prevladujejo ženske, 
spodbudi ustvarjanje delovnih mest ter 
preprečita revnost in socialna 
izključenost, pozitivno pa vplivajo tudi na 
BDP, saj bo lahko več žensk opravljalo 
plačano delo.

Or. en

Predlog spremembe 81
Maria Walsh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da 
se naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 

(6) Zaradi politik ekonomskih 
varčevalnih ukrepov, sprejetih po svetovni 
finančni krizi leta 2008, so se javne 
naložbe močno zmanjšale. Vendar je 
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ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem 
in drugih ključnih sektorjih gospodarstva, 
so pomembne za doseganje trajnostne 
rasti in ustvarjanje delovnih mest. Z 
diverzifikacijo ključnih dobavnih verig 
bodo pripomogle tudi k večji odpornosti in 
manjši odvisnosti Unije.

bistveno, da se ukrepa proticiklično in se v 
časih kriz podprejo naložbe, da se pospeši 
gospodarsko in socialno okrevanje, zaščiti 
zaposlovanje in ustvarijo nova delovna 
mesta, okrepi dolgoročni potencial 
trajnostne rasti, da bi se prav tako 
povečali socialna odpornost in kohezija, 
ter prepreči povečanje neenakosti in 
revščine. Za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest so ključne 
naložbe v zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese, katerih cilj je 
doseganje krožnega in ogljično 
nevtralnega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 82
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo 
prispevalo k boju proti energijski revščini 
in povečalo energijsko učinkovitost v 
stanovanjskem in drugih ključnih sektorjih 
gospodarstva, so pomembne za doseganje 
trajnostne rasti in ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest. Z diverzifikacijo ključnih 
dobavnih verig bodo pripomogle tudi k 
večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

Or. fr
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Predlog spremembe 83
Miriam Lexmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti ter 
ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest. Z 
diverzifikacijo ključnih dobavnih verig 
bodo pripomogle tudi k večji odpornosti in 
manjši odvisnosti Unije.

Or. en

Predlog spremembe 84
Joanna Kopcińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
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drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Z 
diverzifikacijo ključnih dobavnih verig 
bodo pripomogle tudi k večji odpornosti in 
večji neodvisnosti Unije.

Or. en

Predlog spremembe 85
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
zagotovi učinkovita finančna in znatna 
podpora za krepitev izvajanja reform ter s 
tem povezanih javnih naložb v državah 
članicah. Mehanizem bi moral biti celovit 
in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti mehanizem, ki omogoča 
razdeljevanje neposredne finančne 
podpore državam članicam z ravni EU 
prek inovativnega orodja, ki ureja 
razdeljevanje sredstev za podporo 
evropskim prednostnim nalogam ter 
zagotavlja odgovornost, preglednost in 
demokratični nadzor pri izvajanju 
dogovorjenih načrtov za nacionalne 
reforme in naložbe. V ta namen bi bilo 
treba s to uredbo vzpostaviti mehanizem za 
okrevanje in odpornost (v nadaljnjem 
besedilu: mehanizem), da se zagotovi 
učinkovita finančna in znatna podpora za 
izvajanje reform ter s tem povezanih javnih 
naložb v državah članicah, zlasti z 
namenom doseganja ciljev nove strategije 
za trajnostno rast iz evropskega zelenega 
dogovora. Mehanizem bi moral biti celovit 
in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov. 

Or. en
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Predlog spremembe 86
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
zagotovi učinkovita finančna in znatna 
podpora za krepitev izvajanja reform ter s 
tem povezanih javnih naložb v državah 
članicah. Mehanizem bi moral biti celovit 
in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
olajšajo javne naložbe, s katerimi se lahko 
prispeva k sprejetju politik, ki upoštevajo 
potrebe držav članic in njihove razvojne 
strategije, spodbujajo dostojno delo za 
pošteno plačo in temeljijo na kolektivnih 
pogajanjih; spodbujajo javne naložbe v 
infrastrukturo in proizvodne sektorje, 
podpirajo okolju prijazen in inovativen 
razvoj, ki ohranja socialno in teritorialno 
kohezijo; spodbujajo javne storitve in 
podpirajo naložbe vanje ter zagotavljajo 
univerzalne, visokokakovostne in 
dostopne socialne odzive. Mehanizem bi 
moral biti celovit in izkoristiti tudi 
izkušnje, ki so jih Komisija in države 
članice pridobile pri uporabi drugih 
instrumentov in programov.

Or. pt

Predlog spremembe 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Mehanizem se bo dopolnjeval s 
skladom InvestEU in deloval v sinergiji z 
njim, kar bo državam članicam 
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omogočilo, da v načrtu za okrevanje in 
odpornost dodelijo znesek, s katerim bodo 
prek sklada InvestEU podprle plačilno 
sposobnost podjetij s sedežem v državah 
članicah ter njihove dejavnosti priprave, 
spremljanja, kontrole, revizije in 
ocenjevanja.

Or. en

Predlog spremembe 88
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, z vsaj 50 % svojih sredstev 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in okoljske trajnostnosti ter k 
doseganju skupnega cilja, da bi bilo 40 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih 
podnebnim ciljem Unije, dodatnih 10 % 
pa biotski raznovrstnosti. Za spremljanje 
izvajanja takih splošnih ciljev bi se 
morala uporabljati taksonomija EU. 
Mehanizem bi moral podpirati samo 
dejavnosti, ki ne škodujejo bistveno 
enemu ali več okoljskim ciljem iz člena 9 
Uredbe (EU) 2020/852 v skladu z 
določbami člena 17 navedene uredbe, in 
dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z 
minimalnimi zaščitnimi ukrepi iz člena 18 
Uredbe (EU) 2020/852.

Or. en
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Predlog spremembe 89
Eugen Tomac

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem. Ker Agenda 2030 zahteva celosten 
in medsektorski pristop politike, da se 
zagotovi skupna obravnava gospodarskih, 
socialnih in okoljskih izzivov, je treba v 
okviru mehanizma enako prednostno 
vlogo nameniti tudi socialni razsežnosti 
trajnostnosti, v ospredju vseh politik pa bi 
moralo biti dobro počutje ljudi.

Or. en

Predlog spremembe 90
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, mora mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, vedno in v vsakem primeru 
zajemati vse ekonomske in socialne 
potrebe, ki so posledica pandemije 
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cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

COVID-19, in čim bolj prispevati k 
vključevanju podnebnih ukrepov in 
okoljske trajnostnosti ter k doseganju 
skupnega cilja, da bi bilo 25 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih 
podnebnim ciljem.

Or. es

Predlog spremembe 91
Marianne Vind

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 30 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem, nič sredstev pa ukrepom, ki 
negativno vplivajo na doseganje 
podnebno nevtralne EU do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 92
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
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za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju pravičnega 
prehoda, v katerem nihče ne bo 
zapostavljen, in skupnega cilja, da bi bilo 
37 % proračunskih odhodkov EU 
namenjenih podnebnim ciljem.

Or. fr

Predlog spremembe 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V skladu z evropskim stebrom 
socialnih pravic kot socialno strategijo 
Evrope, s katero se zagotavlja, da so 
prehodi na področjih podnebne 
nevtralnosti, digitalizacije in 
demografskih sprememb ter okrevanje po 
pandemiji COVID-19 socialno pravični in 
pošteni, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k izvajanju 20 načel 
stebra ter doseganju ciljev in mejnikov 
socialnega napredka.

Or. en

Predlog spremembe 94
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni zadevni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. 
Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti 
tudi vplivu nacionalnih načrtov, 
predloženih v skladu s to uredbo, na 
spodbujanje zelenega prehoda, pa tudi na 
digitalno preobrazbo. Oboje bo imelo 
prednostno vlogo pri ponovnem zagonu in 
posodobitvi našega gospodarstva.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 95
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Področje uporabe mehanizma bi se 
moralo nanašati na področja politike, ki 
so povezana z ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, zelenim in 
digitalnim prehodom, zdravjem, 
konkurenčnostjo, podjetništvom, 
odpornostjo, produktivnostjo, stabilnostjo 
finančnih sistemov, kulturo, 
izobraževanjem ter znanji in spretnostmi, 
politikami za otroke in mlade, raziskavami 
in inovacijami, pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo, javnimi zdravstvenimi 
sistemi, politikami, ki so skladne z 
evropskim stebrom socialnih pravic, kot je 
socialna zaščita, kakovostnimi delovnimi 
mesti in naložbami, enakostjo spolov, 
vključevanjem invalidov, socialnim 
dialogom ter krepitvijo demokratičnih 
sistemov, vključno z učinkovitimi in 
neodvisnimi sodnimi sistemi ter 
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pluralnostjo in svobodo medijev.

Or. en

Predlog spremembe 96
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se omogoči sprejemanje 
ukrepov, ki bodo mehanizem povezovali z 
dobrim gospodarskim upravljanjem, da se 
zagotovijo enotni izvedbeni pogoji, bi bilo 
treba Svet pooblastiti, da na predlog 
Komisije z izvedbenimi akti odloži rok za 
sprejetje sklepov o predlogih načrtov za 
okrevanje in odpornost ter začasno 
prekine plačila v okviru tega mehanizma v 
primeru znatnega neizpolnjevanja 
obveznosti v zadevnih primerih v zvezi s 
procesom ekonomskega upravljanja iz 
Uredbe (EU) XXX/XX Evropskega 
parlamenta in Sveta [uredba o skupnih 
določbah] (...). Svet bi bilo treba 
pooblastiti tudi za to, da na predlog 
Komisije z izvedbenimi akti v zvezi z istimi 
zadevnimi primeri odpravi navedena 
odlog in začasno prekinitev.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 97
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se omogoči sprejemanje (13) Da se omogoči sprejemanje 
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ukrepov, ki bodo mehanizem povezovali z 
dobrim gospodarskim upravljanjem, da se 
zagotovijo enotni izvedbeni pogoji, bi bilo 
treba Svet pooblastiti, da na predlog 
Komisije z izvedbenimi akti odloži rok za 
sprejetje sklepov o predlogih načrtov za 
okrevanje in odpornost ter začasno prekine 
plačila v okviru tega mehanizma v primeru 
znatnega neizpolnjevanja obveznosti v 
zadevnih primerih v zvezi s procesom 
ekonomskega upravljanja iz Uredbe (EU) 
XXX/XX Evropskega parlamenta in Sveta 
[uredba o skupnih določbah] (...). Svet bi 
bilo treba pooblastiti tudi za to, da na 
predlog Komisije z izvedbenimi akti v zvezi 
z istimi zadevnimi primeri odpravi 
navedena odlog in začasno prekinitev.

ukrepov, ki bodo mehanizem povezovali z 
dobrim gospodarskim upravljanjem, da se 
zagotovijo enotni izvedbeni pogoji, bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, kar 
zadeva odložitev ali odpravo odložitve 
roka za sprejetje sklepov o predlogih 
načrtov za okrevanje in odpornost ter 
začasno prekinitev, delno ali v celoti, 
plačil v okviru tega mehanizma v primeru 
znatnega neizpolnjevanja obveznosti v 
zadevnih primerih v zvezi s procesom 
ekonomskega upravljanja iz Uredbe (EU) 
XXX/XX Evropskega parlamenta in Sveta 
[uredba o skupnih določbah] (...). Opozoriti 
je treba, da se ukrepi, ki bodo mehanizem 
povezovali z dobrim gospodarskim 
upravljanjem, ne uporabljajo, dokler se 
uporablja splošna odstopna klavzula ter 
gospodarske in socialne posledice 
pandemije COVID-19 še trajajo.
Mehanizem bi bilo treba povezati tudi z 
upoštevanjem podnebnih ciljev iz Uredbe 
(EU) XXX/XX Evropskega parlamenta in 
Sveta [o vzpostavitvi okvira za doseganje 
podnebne nevtralnosti in spremembi 
Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska 
podnebna pravila)] (…) in evropskega 
stebra socialnih pravic. V primeru večje 
neskladnosti s podnebnimi cilji in/ali 
evropskim stebrom socialnih pravic, bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, kar zadeva odložitev ali 
odpravo odložitve roka za sprejetje sklepov 
o predlogih načrtov za okrevanje in 
odpornost ter začasno prekinitev, delno ali 
v celoti, plačil v okviru tega mehanizma.

Or. fr

Predlog spremembe 98
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

(14) Splošna cilja mehanizma bi morala 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije ter prispevanje k 
ciljem politik Unije, ciljem Združenih 
narodov za trajnostni razvoj in ciljem 
evropskega stebra socialnih pravic. V ta 
namen bi moral prispevati k izboljšanju 
zmogljivosti držav članic za odpornost in 
prilagajanje, blažitvi socialnih in 
gospodarskih posledic krize, spodbujanju 
zelenega in digitalnega prehoda ter 
podpiranju pravičnega in vključujočega 
prehoda na okoljsko trajnostno, 
energijsko učinkovito krožno 
gospodarstvo z učinkovito rabo virov, ki 
čim prej, najpozneje pa do leta 2050 ne bo 
več ustvarjalo neto emisij toplogrednih 
plinov, s čimer se bosta spodbujala 
ustvarjanje delovnih mest in potencial 
gospodarstev Unije za trajnostno rast v 
obdobju po krizi ob spodbujanju 
ustvarjanja delovnih mest in trajnostne rasti 
z uravnoteženo zastopanostjo spolov.

Or. en

Predlog spremembe 99
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 

(14) Splošni cilji mehanizma bi morali 
biti pomagati pri reševanju izzivov na 
šestih področjih iz te uredbe s 
spodbujanjem ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, prispevati k ciljem 
politik Unije ter ciljem Združenih narodov 
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podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

za trajnostni razvoj, ciljem evropskega 
stebra socialnih pravic in ciljem 
Pariškega sporazuma, poleg tega pa tudi 
spodbujati krepitev enotnega trga. V ta 
namen bi moral prispevati k izboljšanju 
zmogljivosti držav članic za odpornost in 
prilagajanje, blažitvi socialnih in 
gospodarskih posledic krize ter podpiranju 
zelenega in digitalnega prehoda in 
socialnega napredka, poleg tega pa bi 
moral pomagati ponovno vzpostaviti 
potencial gospodarstev Unije za rast in v 
obdobju po pandemiji COVID-19 
spodbujati ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest in trajnostno rast.

Or. en

Predlog spremembe 100
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, 
blažitvi socialnih in gospodarskih posledic 
krize ter podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

(14) Splošni cilji mehanizma bi morali 
biti prispevanje k ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji, strateški neodvisnosti 
Unije, uresničevanju ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj in podnebnih 
ciljev Unije ter izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic. V te namene bi 
moral prispevati k izboljšanju zmogljivosti 
držav članic za odpornost, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize, 
zlasti za najranljivejše in mlade, ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja 
kakovostnih delovnih mest in trajnostne 
rasti.
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Or. fr

Predlog spremembe 101
Miriam Lexmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize, 
pri čemer je treba ustrezno pozornost 
nameniti najranljivejšim skupinam, 
vključno s starejšimi, invalidi in 
družinami z otroki, ter podpiranju zelenega 
in digitalnega prehoda, katerih cilj je do 
leta 2050 doseči podnebno nevtralnost 
Evrope, s tem pa ponovno vzpostavljati 
potencial gospodarstev Unije za rast v 
obdobju po krizi ob spodbujanju 
ustvarjanja delovnih mest in trajnostne 
rasti.

Or. en

Predlog spremembe 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije ter zmanjšanje 
infrastrukturne vrzeli. V ta namen bi 
moral prispevati k izboljšanju zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blažitvi socialnih in gospodarskih posledic 
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prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

krize ter podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

Or. en

Predlog spremembe 103
Miriam Lexmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Za doseganje splošnih ciljev bi 
moral mehanizem prispevati tudi k 
izboljšanju odpornosti držav članic, tako 
da bi zajemal izobraževanje, strokovno 
usposabljanje, preusposabljanje in 
izpopolnjevanje, vključno s formalnim in 
priložnostnim učenjem. Učinkovita 
podpora za izobraževalni proces, ki odraža 
vse trenutne izzive, bi morala vključevati 
vse deležnike, kot so nevladne 
organizacije ter poslovne in raziskovalne 
institucije. Izobraževalni proces bi moral 
biti vključujoč in bi se moral odzivati na 
dinamične potrebe trga dela. 

Or. en

Predlog spremembe 104
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Specifični cilj mehanizma bi moral 
biti zagotavljanje finančne podpore za 

(15) Specifični cilj mehanizma bi moral 
biti zagotavljanje finančne podpore 
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doseganje mejnikov in ciljev reform in 
naložb, kakor so določeni v načrtih za 
okrevanje in odpornost. Ta specifični cilj 
bi bilo treba dosegati v tesnem sodelovanju 
z zadevnimi državami članicami.

državam članicam za spodbujanje 
projektov, ki podpirajo njihov razvoj, in 
naložb v proizvodne in strateške sektorje 
ter oblikovanje strukturne vloge pri 
zagotavljanju univerzalnih, brezplačnih in 
visokokakovostnih javnih storitev. Ta 
specifični cilj bi bilo treba dosegati ob 
ustreznem spoštovanju posebnih razvojnih 
strategij zadevnih držav članic, ki 
pomembno prispevajo z zagotavljanjem 
takojšnjih odzivov na posledice izbruha 
COVID-19 in javnih naložb, ki imajo 
strukturno vlogo pri zagotavljanju 
socialne in teritorialne kohezije držav 
članic in Evropske unije.

Or. pt

Predlog spremembe 105
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zavezami Unije iz Pariškega sporazuma 
ter upoštevati zadevne izzive in prednostne 
naloge posameznih držav članic, 
opredeljene v okviru evropskega semestra, 
nacionalne reformne programe, 
nacionalne energetske in podnebne 
načrte, načrte za pravični prehod ter 
partnerske sporazume in operativne 
programe v okviru skladov Unije. Za 
spodbuditev ukrepov, ki sodijo v okvir 
prednostnih nalog evropskega zelenega 
dogovora in digitalne agende, bi moral 
načrt določati tudi ukrepe, ki zadevajo 
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doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

zeleni in digitalni prehod. Ukrepi bi morali 
omogočiti hitro doseganje ciljev in 
prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Vse podprte 
dejavnosti bi se morale izvajati ob polnem 
spoštovanju podnebnih in okoljskih 
prednostnih nalog Unije ter v skladu z 
načelom, da se ne škoduje bistveno, iz 
Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 
o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088 (uredba EU o 
taksonomiji). Mehanizem se ne bi smel 
uporabljati za podpiranje dejavnosti z 
izključitvenega seznama, omenjenega v tej 
uredbi. Poleg tega bi moralo biti vsaj 50 % 
načrtov za okrevanje in odpornost 
namenjenih vključevanju ukrepov na 
področju podnebja in drugih ciljev 
okoljske trajnosti. Za spremljanje 
izvajanja takih splošnih ciljev bi se 
morala uporabljati taksonomija EU. 
Načrti bi morali biti skladni s strategijo 
EU za enakost spolov 2020–2025. Poleg 
tega bi morali biti ukrepi skladni z 
dolžnostjo spoštovanja in spodbujanja 
vrednot iz člena 2 PEU. Načrti bi morali 
vsebovati oddelek o prečni enakosti 
spolov, ki bi moral med drugim 
vključevati obvezne ocene učinka na 
enakost spolov in naknadna preverjanja, 
preverjanja z vidika enakosti spolov ter 
zahteve glede uravnotežene zastopanosti 
spolov in enakega plačila za vse 
gospodarske dejavnosti, ki se podpirajo z 
načrti. Države članice bi morale zagotoviti 
tudi zbiranje podatkov, razčlenjenih po 
spolu, in vključevanje vidika spola v 
proračune nacionalnih načrtov. 

Or. en

Predlog spremembe 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Da bodo želene 
reforme uživale široko podporo, bi se 
morale države članice, ki želijo izkoristiti 
podporo v okviru tega mehanizma, pri 
pripravi načrtov za okrevanje in 
odpornost posvetovati z lokalnimi in 
regionalnimi organi ter drugimi deležniki, 
vključno s socialnimi partnerji in civilno 
družbo, v skladu s kodeksom dobre prakse 
za partnerstvo. Načrt za okrevanje in 
odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Vsebovati bi moral 
tudi posebne kazalnike neenakosti in 
socialnega napredka, ki jih je treba 
doseči. Za spodbuditev ukrepov, ki sodijo 
v okvir prednostnih nalog evropskega 
zelenega dogovora in digitalne agende, bi 
moral načrt določati tudi ukrepe, ki 
zadevajo zeleni in digitalni prehod. Ukrepi 
bi morali omogočiti hitro doseganje ciljev 
in prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Vse podprte 
dejavnosti bi se morale izvajati ob polnem 
spoštovanju podnebnih in okoljskih 
prednostnih nalog Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral prispevati k strateški 
neodvisnosti Unije, uresničevanju ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj in 
podnebnih ciljev Unije ter izvajanju 
evropskega stebra socialnih pravic, biti 
skladen z zadevnimi izzivi in prednostnimi 
nalogami posameznih držav članic, 
opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so povezani s 
socialnimi in zaposlitvenimi politikami, 
nacionalnimi reformnimi programi, 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti, načrti za pravični prehod ter 
partnerskimi sporazumi in operativnimi 
programi v okviru skladov Unije. Za 
spodbuditev ukrepov, ki sodijo v okvir 
prednostnih nalog evropskega zelenega 
dogovora in digitalne agende, bi moral 
načrt določati tudi ukrepe, ki zadevajo 
zeleni in digitalni prehod. Ukrepi bi morali 
omogočiti hitro doseganje ciljev in 
prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Vse podprte 
dejavnosti bi se morale izvajati ob polnem 
spoštovanju podnebnih in okoljskih 
prednostnih nalog Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih vključujočih 
načrtov za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral biti 
skladen z zadevnimi izzivi in prednostnimi 
nalogami posameznih držav članic, 
opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, nacionalnimi reformnimi 
programi, nacionalnimi energetskimi in 
podnebnimi načrti, načrti za socialni 
napredek, načrti za pravični prehod ter 
partnerskimi sporazumi in operativnimi 
programi v okviru skladov Unije. Za 
spodbuditev ukrepov, ki sodijo v okvir 
prednostnih nalog evropskega zelenega 
dogovora in digitalne agende, evropskega 
stebra socialnih pravic, jamstva za otroke 
in jamstva za mlade, bi moral načrt 
določati tudi ukrepe, ki zadevajo šest 
področij politike, opredeljenih v tej uredbi. 
Ukrepi bi morali omogočiti hitro doseganje 
ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije. Vsaj 
30 % načrtov za okrevanje in odpornost bi 
moralo biti namenjenih naložbam, 
povezanim z izvajanjem ciljev evropskega 
stebra človekovih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 109
Marianne Vind
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki neposredno prispevajo k 
zelenemu in digitalnemu prehodu. Ukrepi 
bi morali omogočiti hitro doseganje ciljev 
in prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Vse podprte 
dejavnosti bi se morale izvajati ob polnem 
spoštovanju podnebnih in okoljskih 
prednostnih nalog Unije, zato se 
mehanizem ne bi smel uporabljati za 
podpiranje dejavnosti, ki negativno 
vplivajo na cilj podnebne nevtralnosti do 
leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 110
Eugen Tomac

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, ter ukrepov, usklajenih z 
načeli evropskega stebra socialnih pravic, 
bi moral načrt določati tudi ukrepe, ki 
zadevajo zeleni in digitalni prehod. Ukrepi 
bi morali omogočiti hitro doseganje ciljev 
in prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Vse podprte 
dejavnosti bi se morale izvajati ob polnem 
spoštovanju podnebnih in okoljskih 
prednostnih nalog Unije.

Or. en

Predlog spremembe 111
Joanna Kopcińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
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okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z izzivi 
in prednostnimi nalogami posameznih 
držav članic, opredeljenimi v okviru 
evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

Or. en

Predlog spremembe 112
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se nacionalni načrti za 
okrevanje in odpornost pripravijo po 
posvetovanju s socialnimi partnerji. Da bi 
bili nacionalni načrti skladnejši in 
ustreznejši, bi morali imeti socialni 
partnerji možnost, da svoje prispevke 
pripravijo zgodaj, preden se načrti 
predložijo EU. Če je nacionalni načrt za 
okrevanje in odpornost povezan z 
nacionalnim reformnim programom, se je 
treba s socialnimi partnerji o osnutku tega 
programa po možnosti posvetovati 
najpozneje februarja. Če nacionalni načrt 
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za okrevanje in odpornost ali njegova 
posodobitev nista povezana z nacionalnim 
programom reform, države članic 
zagotovijo, da se posvetovanje s socialnimi 
partnerji izvede najmanj en mesec pred 
predložitvijo načrta Evropski komisiji. 
Posvetovanje s socialnimi partnerji poteka 
v skladu z nacionalnimi pravili in 
praksami. V nacionalnih načrtih za 
okrevanje in odpornost se pojasni, kako so 
se upoštevali prispevki socialnih 
partnerjev, na prošnjo socialnih 
partnerjev pa je treba njihovo mnenje 
priložiti nacionalnim reformnim 
programom ali, kadar je to ustrezno, 
nacionalnim načrtom za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 113
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Lokalne uprave in občine so 
državljanom najbližje ter imajo 
neposredne izkušnje s potrebami in 
težavami lokalnih skupnosti in 
gospodarstev, zato imajo v gospodarskem 
in socialnem okrevanju ključno vlogo. 
Glede na to bi morale imeti pomembno 
vlogo tudi pri načrtovanju in izvajanju 
tega mehanizma, vključno s pripravo 
načrtov za okrevanje in odpornost ter 
upravljanjem projektov v okviru 
mehanizma. Da bi v celoti izkoristili 
potencial občin in lokalnih uprav pri 
doseganju okrevanja in odpornosti, bi jim 
bilo treba nameniti nekatera sredstva iz 
mehanizma za okrevanje in odpornost, 
tako da bi imele občine in lokalne uprave 
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do njih neposreden dostop. 

Or. en

Predlog spremembe 114
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Mehanizem za pravični prehod je 
temeljni element za enakopraven prehod 
na podnebno nevtralno gospodarsko. 
Zagotavlja posebno podporo, ki bo v 
najbolj prizadetih regijah v obdobju 2021–
2027 pomagala mobilizirati najmanj 
100 000 milijonov EUR, da bi ublažili 
socialno-ekonomski učinek prehoda.

Or. es

Predlog spremembe 115
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se nacionalni načrti za 
okrevanje in odpornost pripravijo po 
posvetovanju s socialnimi partnerji. Da bi 
bili nacionalni načrti skladnejši in 
ustreznejši, bi morali imeti socialni 
partnerji možnost, da svoje prispevke 
pripravijo zgodaj, preden se načrti 
predložijo EU. Če je nacionalni načrt za 
okrevanje in odpornost povezan z 
nacionalnim reformnim programom, se je 
treba s socialnimi partnerji o osnutku tega 
programa po možnosti posvetovati 
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najpozneje februarja. Če nacionalni načrt 
za okrevanje in odpornost ali njegova 
posodobitev nista povezana z nacionalnim 
programom reform, države članic 
zagotovijo, da se posvetovanje s socialnimi 
partnerji izvede najmanj en mesec pred 
predložitvijo načrta Evropski komisiji. 
Posvetovanje s socialnimi partnerji poteka 
v skladu z nacionalnimi pravili in 
praksami. V nacionalnih načrtih za 
okrevanje in odpornost se pojasni, kako so 
se upoštevali prispevki socialnih 
partnerjev, na željo socialnih partnerjev 
pa se njihovo mnenje priloži nacionalnim 
reformnim programom ali, kadar je to 
ustrezno, nacionalnim načrtom za 
okrevanje in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba v letih 2021 in 2022 
izračunati na podlagi števila prebivalstva, 
inverzne vrednosti bruto domačega 
proizvoda (BDP) na prebivalca, stopnje 
brezposelnosti, neizkoriščene 
razpoložljivosti delovne sile na trgu dela 
ter stopnje tveganja revščine v letih 2015–
2019. V letih 2023 in 2024 bi bilo treba 
najvišji finančni prispevek izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 



PE655.970v01-00 42/128 AM\1211996SL.docx

SL

vrednosti BDP, stopnje tveganja revščine 
in kumulativne izgube realne vrednosti 
BDP, ugotovljene v obdobju 2020–2021 
glede na leto 2019.

Or. en

Predlog spremembe 117
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

(21) Da se zagotovita nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt bi 
morale pripraviti na podlagi dialoga na 
več ravneh, in sicer z lokalnimi organi, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
civilne družbe in drugimi ustreznimi 
deležniki, da bi dosegle čim večje soglasje. 
Načrt za okrevanje in odpornost bi moral 
določati podroben sklop ukrepov za 
njegovo izvajanje, vključno s cilji in 
mejniki, ter opredeljevati pričakovani 
učinek načrta za okrevanje in odpornost na 
cilje evropskega zelenega dogovora, zlasti 
potencial trajnostne rasti, ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest ter 
gospodarsko in socialno odpornost; 
vključevati bi moral tudi ukrepe, povezane 
z zelenim in digitalnim prehodom; 
vsebovati bi moral ukrepe za politično 
nevtralno razdeljevanje sredstev za 
podporo civilni družbi in nepridobitnim 
organizacijam ter neodvisnim medijem, in 
sicer v višini do 5 % skupnih sredstev; 
vsebovati bi moral zavezo vlade, da bo 
občinam razdelila dovolj sredstev, in sicer 
vsaj 80 % sredstev, ki so bila občinam na 
voljo pred krizo zaradi COVID-19; 
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vključevati bi moral obrazložitev, kako naj 
bi ukrepi iz načrta prispevali k 
obravnavanju pomanjkljivosti v zvezi z 
vrednotami iz člena 2 PEU. Poleg tega bi 
moral vsebovati obrazložitev skladnosti 
predlaganega načrta za okrevanje in 
odpornost z najnovejšimi priporočili za 
posamezne države članice, sprejetimi v 
okviru evropskega semestra. Iz vsakega 
načrta bi moralo biti tudi razvidno, kako 
naj bi prispeval k enakosti spolov ter 
spolno uravnoteženi rasti in ustvarjanju 
delovnih mest. V celotnem postopku bi si 
bilo treba prizadevati za tesno sodelovanje 
med Komisijo in državami članicami ter ga 
doseči.

Or. en

Predlog spremembe 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter 
gospodarsko in socialno odpornost; 
vključevati bi moral tudi ukrepe, povezane 
z zelenim in digitalnim prehodom; 
vsebovati bi moral obrazložitev, v kolikšni 
meri predlagani načrt za okrevanje in 
odpornost prispeva k uresničevanju ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj in 
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okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

podnebnih ciljev Unije ter izvajanju 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vsebovati bi moral tudi obrazložitev 
skladnosti predlaganega načrta za 
okrevanje in odpornost z zadevnimi izzivi 
in prednostnimi nalogami posameznih 
držav članic, opredeljenimi v okviru 
evropskega semestra, zlasti tistimi, ki so 
povezani s socialnimi in zaposlitvenimi 
politikami. V celotnem postopku bi si bilo 
treba prizadevati za tesno sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami ter ga 
doseči.

Or. fr

Predlog spremembe 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 

(21) Da se zagotovita nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, ter 
obrazložitev posvetovanja s socialnimi 
partnerji in drugimi zadevnimi deležniki. 
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državami članicami ter ga doseči. Cilj posvetovanja s socialnimi partnerji bi 
moral biti tudi okrepitev odgovornosti za 
nacionalne načrte ter njihove skladnosti s 
cilji in mejniki, s katerimi se meri učinek 
nacionalnih načrtov. V celotnem postopku 
bi si bilo treba prizadevati za tesno 
sodelovanje med Komisijo in državami 
članicami ter ga doseči.

Or. en

Predlog spremembe 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

(21) Da se zagotovita nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; v njem bi moral 
opisan obseg posvetovanj, ki so bila pred 
oddajo načrta izvedena z lokalnimi in 
regionalnimi organi ter drugimi deležniki, 
vključno s socialnimi partnerji in civilno 
družbo, vključevati pa bi moral tudi 
kazalnike neenakosti in socialnega 
napredka, ki jih je treba doseči, ter 
ukrepe, povezane z zelenim in digitalnim 
prehodom; vsebovati bi moral obrazložitev 
skladnosti predlaganega načrta za 
okrevanje in odpornost z zadevnimi izzivi 
in prednostnimi nalogami posameznih 
držav članic, opredeljenimi v okviru 
evropskega semestra. V celotnem postopku 
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bi si bilo treba prizadevati za tesno 
sodelovanje med Komisijo in državami 
članicami ter ga doseči.

Or. en

Predlog spremembe 121
Marianne Vind

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, ki neposredno prispevajo k 
zelenemu in digitalnemu prehodu, brez 
ukrepov, ki bi negativno vplivali na 
možnost doseganja podnebno nevtralne 
Unije do leta 2050; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

Or. en

Predlog spremembe 122
Joanna Kopcińska
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra. V celotnem postopku bi si bilo 
treba prizadevati za tesno sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami ter ga 
doseči.

Or. en

Predlog spremembe 123
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
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ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki jih prinašata; ali načrt prispeva 
k strateški neodvisnosti Unije, 
uresničevanju ciljev Združenih narodov 
za trajnostni razvoj in podnebnih ciljev 
Unije ter izvajanju evropskega stebra 
socialnih pravic; ali se pričakuje, da bo 
načrt imel trajen učinek v zadevni državi 
članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju kakovostnih delovnih 
mest ter h gospodarski in socialni 
odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize, 
zlasti za najranljivejše in mlade, ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije ter navzgor usmerjene 
gospodarske in socialne konvergence; ali 
je utemeljitev, ki jo je država članica 
podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.
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Or. fr

Predlog spremembe 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; v zvezi s tem bo Komisija 
spodbujala vključenost socialnih 
partnerjev, kot je predvideno v tej uredbi 
ter ob polnem spoštovanju nacionalnih 
pravil in praks, in sicer prek priporočil za 
posamezne države, večstranskega 
nadzora, medsebojnih strokovnih 
pregledov ter izmenjave dobrih praks; ali 
načrt vsebuje ukrepe, ki učinkovito 
prispevajo k pravičnemu zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki jih prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval k izvajanju zavez 
Unije in njenih držav članic, zlasti 
Pariškega sporazuma, ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj, evropskega 
stebra socialnih pravic in vključevanja 
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vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

načela enakosti spolov; ali je utemeljitev, 
ki jo je država članica podala o ocenjenih 
skupnih stroških predloženega načrta za 
okrevanje in odpornost, razumna in 
verjetna ter sorazmerna s pričakovanim 
učinkom na gospodarstvo in socialni 
napredek; ali predlagani načrt za okrevanje 
in odpornost vsebuje ukrepe za izvajanje 
reform in javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 125
Marianne Vind

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter izzivom, ki jih 
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izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

prinašata, brez ukrepov, ki bi negativno 
vplivali na možnost doseganja podnebno 
nevtralne Unije do leta 2050; ali se 
pričakuje, da bo načrt imel trajen učinek v 
zadevni državi članici; ali se pričakuje, da 
bo načrt učinkovito prispeval h krepitvi 
potenciala rasti, ustvarjanju delovnih mest 
ter h gospodarski in socialni odpornosti 
države članice, ublažil gospodarske in 
socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 126
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami ter z udeležbo socialnih 
partnerjev in organizacij civilne družbe. 
Komisija bo v celoti spoštovala nacionalno 
odgovornost za potek procesa ter bo zato 
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članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

upoštevala utemeljitev in elemente, ki jih 
bo navedla zadevna država članica, ter 
ocenila: ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost, ki ga predlaga 
država članica, prispeval k učinkovitemu 
obravnavanju izzivov, opredeljenih v 
ustreznem priporočilu za posamezno 
državo, naslovljenem na zadevno državo 
članico, ali v drugih ustreznih dokumentih, 
ki jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra; ali načrt vsebuje 
ukrepe, ki učinkovito prispevajo k 
zelenemu in digitalnemu prehodu ter 
obravnavanju izzivov, ki jih prinašata; ali 
se pričakuje, da bo načrt imel trajen učinek 
v zadevni državi članici; ali se pričakuje, 
da bo načrt učinkovito prispeval h krepitvi 
potenciala rasti, ustvarjanju delovnih mest 
ter h gospodarski in socialni odpornosti 
države članice, ublažil gospodarske in 
socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih v okviru evropskega 
semestra, kot so nacionalni reformni 
programi; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki jih prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter zmanjšanju infrastrukturne 
vrzeli; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
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povezanimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 128
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi pripomogli k pripravi 
visokokakovostnih načrtov in Komisiji 
pomagali pri ocenjevanju načrtov za 
okrevanje in odpornost, ki so jih predložile 
države članice, ter ocenjevanju stopnje 
doseganja teh reform, bi bilo treba 
predvideti možnost strokovnega svetovanja 
in, na zahtevo države članice, 
medsebojnega svetovanja.

(24) Da bi pripomogli k pripravi 
visokokakovostnih načrtov in Komisiji 
pomagali pri ocenjevanju načrtov za 
okrevanje in odpornost, ki so jih predložile 
države članice, ter ocenjevanju stopnje 
doseganja teh reform, bi bilo treba 
predvideti možnost strokovnega svetovanja 
in, na zahtevo države članice, 
medsebojnega svetovanja. Pri uporabi te 
uredbe bi bilo treba dosledno spoštovati 
člen 152 PDEU, v nacionalnih načrtih za 
okrevanje in odpornost, pripravljenih v 
skladu s to uredbo, pa upoštevati 
nacionalne prakse in institucionalne 
ureditve oblikovanja plač. Ta uredba 
upošteva člen 28 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah in v skladu s tem ne 
sme vplivati na pravico do pogajanja o 
kolektivnih pogodbah, njihovega 
sklepanja ali izvajanja ter pravico do 
kolektivnega ukrepanja v skladu z 
nacionalnimi zakoni in praksami.

Or. en

Predlog spremembe 129
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi pripomogli k pripravi 
visokokakovostnih načrtov in Komisiji 
pomagali pri ocenjevanju načrtov za 
okrevanje in odpornost, ki so jih predložile 
države članice, ter ocenjevanju stopnje 
doseganja teh reform, bi bilo treba 
predvideti možnost strokovnega svetovanja 
in, na zahtevo države članice, 
medsebojnega svetovanja.

(24) Da bi pripomogli k pripravi 
visokokakovostnih načrtov in Komisiji 
pomagali pri ocenjevanju načrtov za 
okrevanje in odpornost, ki so jih predložile 
države članice, ter ocenjevanju stopnje 
doseganja teh reform, bi bilo treba 
predvideti možnost strokovnega svetovanja 
in, na zahtevo države članice, 
medsebojnega svetovanja. Kadar je tako 
strokovno svetovanje povezano s 
politikami v zvezi z delom, se obvestijo in 
sčasoma vključijo tudi socialni partnerji. 
Na področjih, za katera so deloma ali v 
celoti pristojni socialni partnerji, brez 
njihovega soglasja ni mogoče zaprositi za 
tehnično podporo.

Or. en

Predlog spremembe 130
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Pri uporabi te uredbe bi bilo treba 
dosledno spoštovati člen 152 PDEU, v 
nacionalnih načrtih za okrevanje in 
odpornost, pripravljenih v skladu s to 
uredbo, pa upoštevati nacionalne prakse 
in institucionalne ureditve oblikovanja 
plač. Ta uredba upošteva člen 28 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in v 
skladu s tem ne sme vplivati na pravico do 
pogajanja o kolektivnih pogodbah, 
njihovega sklepanja ali izvajanja ter 
pravico do kolektivnega ukrepanja v 
skladu z nacionalnimi zakoni in 
praksami.

Or. en
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Predlog spremembe 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Če načrt za okrevanje in odpornost 
zadovoljivo izpolnjuje merila za 
ocenjevanje, bi bilo treba zadevni državi 
članici dodeliti najvišji finančni prispevek, 
kadar so ocenjeni skupni stroški reform in 
naložb iz načrta za okrevanje in odpornost 
enaki ali višji od zneska samega najvišjega 
finančnega prispevka. Kadar pa so ocenjeni 
skupni stroški nižji od zneska samega 
najvišjega finančnega prispevka, bi bilo 
treba zadevni državi članici dodeliti znesek 
v višini ocenjenih skupnih stroškov načrta 
za okrevanje in odpornost. Državi članici 
se finančni prispevek ne bi smel dodeliti, 
če načrt za okrevanje in odpornost meril za 
ocenjevanje ne izpolnjuje zadovoljivo.

(26) Svet bi moral oceno načrtov za 
okrevanje in odpornost odobriti z 
izvedbenim sklepom na podlagi predloga 
Komisije ter si prizadevati, da bi bil sklep 
sprejet v štirih tednih po predlogu. Če 
načrt za okrevanje in odpornost 
zadovoljivo izpolnjuje merila za 
ocenjevanje, bi bilo treba zadevni državi 
članici dodeliti najvišji finančni prispevek, 
kadar so ocenjeni skupni stroški reform in 
naložb iz načrta za okrevanje in odpornost 
enaki ali višji od zneska samega najvišjega 
finančnega prispevka. Kadar pa so ocenjeni 
skupni stroški nižji od zneska samega 
najvišjega finančnega prispevka, bi bilo 
treba zadevni državi članici dodeliti znesek 
v višini ocenjenih skupnih stroškov načrta 
za okrevanje in odpornost. Državi članici 
se finančni prispevek ne bi smel dodeliti, 
če načrt za okrevanje in odpornost meril za 
ocenjevanje ne izpolnjuje zadovoljivo.

Or. en

Predlog spremembe 132
Joanna Kopcińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev okrepljene finančne 
podpore v prvih letih po krizi ter 
združljivosti z razpoložljivim 
financiranjem za ta mehanizem, bi morala 
biti sredstva državam članicam na voljo za 

(27) Za zagotovitev okrepljene finančne 
podpore v prvih letih po krizi ter 
združljivosti z razpoložljivim 
financiranjem za ta mehanizem, bi morala 
biti sredstva državam članicam na voljo za 
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dodelitev do 31. decembra 2024. V ta 
namen bi morale biti do 31. decembra 2022 
pravno prevzete obveznosti v višini vsaj 60 
odstotkov zneska, ki je na voljo za 
nepovratno podporo. Obveznosti glede 
preostalega zneska bi morale biti pravno 
prevzete do 31. decembra 2024.

dodelitev do 31. decembra 2023. V ta 
namen bi morale biti do 31. decembra 2022 
pravno prevzete obveznosti v višini vsaj 60 
odstotkov zneska, ki je na voljo za 
nepovratno podporo. Obveznosti glede 
preostalega zneska bi morale biti pravno 
prevzete do 31. decembra 2023.

Or. en

Predlog spremembe 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 
odpornost, zlasti v zvezi z zelenim in 
digitalnim prehodom, ter posledično stroški 
načrta, ki presegajo najvišji finančni 
prispevek, (ki bo) dodeljen kot nepovraten 
prispevek. Prošnjo za posojilo bi moralo 
biti mogoče vložiti skupaj s predložitvijo 
načrta. Če se prošnja za posojilo vloži v 
drugem trenutku, bi ji bilo treba priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji. Za zagotovitev okrepljenega 
financiranja v začetni fazi bi morale države 
članice zaprositi za podporo v obliki 
posojila najpozneje do 31. avgusta 2024. 
Za namene dobrega finančnega 
poslovodenja bi bilo treba omejiti skupni 
znesek vseh posojil, odobrenih v skladu s 
to uredbo. Poleg tega največji obseg 
posojila za posamezno državo članico ne bi 
smel presegati 4,7 % njenega bruto 
nacionalnega dohodka. Vendar bi moralo 
biti mogoče v izjemnih okoliščinah in ob 
upoštevanju razpoložljivih virov zgornjo 
mejo zneska zvišati. Iz istih razlogov 
dobrega finančnega poslovodenja bi bilo 
treba omogočiti izplačevanje posojila v 

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 
odpornost, zlasti v zvezi z zelenim in 
digitalnim prehodom, ter posledično stroški 
načrta, ki presegajo najvišji finančni 
prispevek, (ki bo) dodeljen kot nepovraten 
prispevek. Prošnjo za posojilo bi moralo 
biti mogoče vložiti skupaj s predložitvijo 
načrta. Če se prošnja za posojilo vloži v 
drugem trenutku, bi ji bilo treba priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji. Za zagotovitev okrepljenega 
financiranja v začetni fazi bi morale države 
članice zaprositi za podporo v obliki 
posojila najpozneje do 31. avgusta 2024. 
Za namene dobrega finančnega 
poslovodenja bi bilo treba omejiti skupni 
znesek vseh posojil, odobrenih v skladu s 
to uredbo. Poleg tega največji obseg 
posojila za posamezno državo članico ne bi 
smel presegati 4,7 % njenega bruto 
nacionalnega dohodka. Vendar bi moralo 
biti mogoče v izjemnih okoliščinah in ob 
upoštevanju razpoložljivih virov zgornjo 
mejo zneska zvišati. Iz istih razlogov 
dobrega finančnega poslovodenja bi bilo 
treba omogočiti izplačevanje posojila v 
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obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov. obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov. 
Komisija bi morala prošnjo za podporo v 
obliki posojila oceniti v dveh mesecih. 
Svet bi moral biti sposoben to oceno na 
predlog Komisije s kvalificirano večino 
odobriti z izvedbenim sklepom ter si 
prizadevati, da bi bil sklep sprejet v štirih 
tednih po predlogu.

Or. en

Predlog spremembe 134
Joanna Kopcińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 
odpornost, zlasti v zvezi z zelenim in 
digitalnim prehodom, ter posledično stroški 
načrta, ki presegajo najvišji finančni 
prispevek, (ki bo) dodeljen kot nepovraten 
prispevek. Prošnjo za posojilo bi moralo 
biti mogoče vložiti skupaj s predložitvijo 
načrta. Če se prošnja za posojilo vloži v 
drugem trenutku, bi ji bilo treba priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji. Za zagotovitev okrepljenega 
financiranja v začetni fazi bi morale države 
članice zaprositi za podporo v obliki 
posojila najpozneje do 31. avgusta 2024. 
Za namene dobrega finančnega 
poslovodenja bi bilo treba omejiti skupni 
znesek vseh posojil, odobrenih v skladu s 
to uredbo. Poleg tega največji obseg 
posojila za posamezno državo članico ne bi 
smel presegati 4,7 % njenega bruto 
nacionalnega dohodka. Vendar bi moralo 
biti mogoče v izjemnih okoliščinah in ob 
upoštevanju razpoložljivih virov zgornjo 
mejo zneska zvišati. Iz istih razlogov 
dobrega finančnega poslovodenja bi bilo 

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 
odpornost, zlasti v zvezi z zelenim in 
digitalnim prehodom, ter posledično stroški 
načrta, ki presegajo najvišji finančni 
prispevek, (ki bo) dodeljen kot nepovraten 
prispevek. Prošnjo za posojilo bi moralo 
biti mogoče vložiti skupaj s predložitvijo 
načrta. Če se prošnja za posojilo vloži v 
drugem trenutku, bi ji bilo treba priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji. Za zagotovitev okrepljenega 
financiranja v začetni fazi bi morale države 
članice zaprositi za podporo v obliki 
posojila najpozneje do 31. avgusta 2024. 
Za namene dobrega finančnega 
poslovodenja bi bilo treba omejiti skupni 
znesek vseh posojil, odobrenih v skladu s 
to uredbo. Poleg tega največji obseg 
posojila za posamezno državo članico ne bi 
smel presegati 6,8 % njenega bruto 
nacionalnega dohodka. Vendar bi moralo 
biti mogoče v izjemnih okoliščinah in ob 
upoštevanju razpoložljivih virov zgornjo 
mejo zneska zvišati. Iz istih razlogov 
dobrega finančnega poslovodenja bi bilo 
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treba omogočiti izplačevanje posojila v 
obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov.

treba omogočiti izplačevanje posojila v 
obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale imeti 
možnost ob obrazložitvi zahtevati 
spremembo načrta za okrevanje in 
odpornost v obdobju izvajanja, če 
objektivne okoliščine upravičujejo takšno 
ukrepanje. Komisija bi morala obrazloženo 
zahtevo oceniti in v štirih mesecih sprejeti 
nov sklep.

(30) Države članice bi morale imeti 
možnost ob obrazložitvi zahtevati 
spremembo načrta za okrevanje in 
odpornost v obdobju izvajanja, če 
objektivne okoliščine upravičujejo takšno 
ukrepanje. Če Komisija meni, da je 
zadevna država članica tako spremembo z 
obrazložitvijo ustrezno utemeljila, bi 
morala novi načrt oceniti v dveh mesecih. 
Zadevna država članica in Komisija se 
lahko po potrebi dogovorita za razumno 
podaljšanje tega roka. Svet bi moral oceno 
novega načrta odobriti z izvedbenim 
sklepom na podlagi predloga Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 136
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Če se v okviru evropskega 
semestra in zlasti priporočil za posamezne 
države opredelijo izzivi, ki zahtevajo nujne 
reforme, vendar zadevna država članica 
neustrezno uporablja dodeljena sredstva 
ali pa se je Komisija odločila za začasno 
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prekinitev izplačevanja teh sredstev zaradi 
nezadovoljivega izvajanja načrtov za 
okrevanje in odpornost ali pomanjkljivosti 
v zvezi s pravno državo, bi morali ukrepi 
na regionalni in lokalni ravni, vključno s 
pobudami civilne družbe, ki pomagajo pri 
reševanju teh izzivov, še naprej prejemati 
podporo iz mehanizma, financiranje pa bi 
moralo biti na voljo regionalnim in 
lokalnim organom ter drugim deležnikom, 
vključno s socialnimi partnerji in 
organizacijami civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se komunikacijske 
dejavnosti, zlasti v zvezi z obveznostjo 
povečanja prepoznavnosti podpore, 
zagotovljene v okviru mehanizma, prek 
več kanalov brez diskriminacije ustrezno 
razširjajo na primerni regionalni in 
lokalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 138
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Načrte za okrevanje in odpornost, (39) Načrte za okrevanje in odpornost, 
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ki jih morajo izvesti države članice, ter 
ustrezen finančni prispevek, ki se jim 
dodeli, bi morala določiti Komisija z 
izvedbenim aktom. Za zagotovitev enotnih 
pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem 
načrtov za okrevanje in odpornost ter 
izplačilom finančne podpore ob izpolnitvi 
ustreznih mejnikov in ciljev bi morala 
Komisija izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta v okviru postopka pregleda iz 
navedene uredbe13. Po sprejetju 
izvedbenega akta bi morali imeti zadevna 
država članica in Komisija možnost, da se 
dogovorita o nekaterih tehničnih 
operativnih ureditvah, ki podrobno 
opredeljujejo vidike izvajanja glede rokov, 
kazalnikov v zvezi z mejniki in cilji ter 
dostopom do osnovnih podatkov. Da se 
zagotovi stalna ustreznost operativnih 
ureditev z vidika prevladujočih okoliščin 
med izvajanjem načrta za okrevanje in 
odpornost, bi moralo biti mogoče take 
tehnične ureditve spremeniti z 
medsebojnim soglasjem. Za to uredbo se 
uporabljajo horizontalna finančna pravila, 
ki sta jih sprejela Evropski parlament in 
Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Ta pravila so 
določena v finančni uredbi, pri čemer 
določajo zlasti postopek za pripravo in 
izvrševanje proračuna prek nepovratnih 
sredstev, javnih naročil, nagrad in 
posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor 
odgovornosti finančnih udeležencev. 
Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 
PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

ki jih morajo izvesti države članice, ter 
ustrezen finančni prispevek, ki se jim 
dodeli, bi morala določiti Komisija z 
izvedbenim aktom. Za zagotovitev enotnih 
pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem 
načrtov za okrevanje in odpornost ter 
izplačilom finančne podpore ob izpolnitvi 
ustreznih mejnikov in ciljev bi morala 
Komisija izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta v okviru postopka pregleda iz 
navedene uredbe13. Po sprejetju 
izvedbenega akta bi morali imeti zadevna 
država članica in Komisija možnost, da se 
dogovorita o nekaterih tehničnih 
operativnih ureditvah, ki podrobno 
opredeljujejo vidike izvajanja glede rokov, 
kazalnikov v zvezi z mejniki in cilji ter 
dostopom do osnovnih podatkov. Da se 
zagotovi stalna ustreznost operativnih 
ureditev z vidika prevladujočih okoliščin 
med izvajanjem načrta za okrevanje in 
odpornost, bi moralo biti mogoče take 
tehnične ureditve spremeniti z 
medsebojnim soglasjem. Za to uredbo se 
uporabljajo horizontalna finančna pravila, 
ki sta jih sprejela Evropski parlament in 
Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Ta pravila so 
določena v finančni uredbi, pri čemer 
določajo zlasti postopek za pripravo in 
izvrševanje proračuna prek nepovratnih 
sredstev, javnih naročil, nagrad in 
posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor 
odgovornosti finančnih udeležencev. 
Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 
PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj so 
spoštovanje tega načela, sistem 
demokratičnega nadzora in ravnotežja, 
neodvisno sodstvo, pluralnost medijev in 
svoboda medijev bistveni predpogoji za 
dobro finančno poslovodenje in učinkovito 
financiranje EU ter boj proti korupciji.
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__________________ __________________
13 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

13 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Načrte za okrevanje in odpornost, 
ki jih morajo izvesti države članice, ter 
ustrezen finančni prispevek, ki se jim 
dodeli, bi morala določiti Komisija z 
izvedbenim aktom. Za zagotovitev enotnih 
pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem 
načrtov za okrevanje in odpornost ter 
izplačilom finančne podpore ob izpolnitvi 
ustreznih mejnikov in ciljev bi morala 
Komisija izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta v okviru postopka pregleda iz 
navedene uredbe13. Po sprejetju 
izvedbenega akta bi morali imeti zadevna 
država članica in Komisija možnost, da se 
dogovorita o nekaterih tehničnih 
operativnih ureditvah, ki podrobno 
opredeljujejo vidike izvajanja glede rokov, 
kazalnikov v zvezi z mejniki in cilji ter 
dostopom do osnovnih podatkov. Da se 
zagotovi stalna ustreznost operativnih 
ureditev z vidika prevladujočih okoliščin 
med izvajanjem načrta za okrevanje in 
odpornost, bi moralo biti mogoče take 
tehnične ureditve spremeniti z 

(39) Načrte za okrevanje in odpornost, 
ki jih morajo izvesti države članice, ter 
ustrezen finančni prispevek, ki se jim 
dodeli, bi moral sprejeti Svet z izvedbenim 
sklepom na predlog Komisije. Za 
zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te 
uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila. Izvedbena 
pooblastila v zvezi s sprejetjem načrtov za 
okrevanje in odpornost ter izplačilom 
finančne podpore ob izpolnitvi ustreznih 
mejnikov in ciljev bi morala Komisija 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta v okviru postopka pregleda iz 
navedene uredbe13. Po sprejetju 
izvedbenega sklepa bi morali imeti 
zadevna država članica in Komisija 
možnost, da se dogovorita o nekaterih 
tehničnih operativnih ureditvah, ki 
podrobno opredeljujejo vidike izvajanja 
glede rokov, kazalnikov v zvezi z mejniki 
in cilji ter dostopom do osnovnih podatkov. 
Da se zagotovi stalna ustreznost 
operativnih ureditev z vidika prevladujočih 
okoliščin med izvajanjem načrta za 
okrevanje in odpornost, bi moralo biti 
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medsebojnim soglasjem. Za to uredbo se 
uporabljajo horizontalna finančna pravila, 
ki sta jih sprejela Evropski parlament in 
Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Ta pravila so 
določena v finančni uredbi, pri čemer 
določajo zlasti postopek za pripravo in 
izvrševanje proračuna prek nepovratnih 
sredstev, javnih naročil, nagrad in 
posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor 
odgovornosti finančnih udeležencev. 
Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 
PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

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

__________________ __________________
13 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

13 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 140
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 

 Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na šest glavnih področij politike:
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produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in 
inovacijami, pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo, delovnimi mesti in 
naložbami ter stabilnostjo finančnih 
sistemov.

– zeleni prehod ob upoštevanju ciljev 
zelenega dogovora;
– digitalna preobrazba ob upoštevanju 
ciljev digitalne agende;
– ekonomska kohezija, produktivnost in 
konkurenčnost ob upoštevanju ciljev v 
okviru strategij za industrijo in MSP;
– socialna kohezija ob upoštevanju ciljev 
evropskega stebra socialnih pravic;
– odpornost institucij, da se poveča 
zmogljivost za odzivanje na krize ter
– politike v okviru programa Next 
Generation ob upoštevanju ciljev jamstva 
za mlade in jamstva za otroke.

Or. en

Predlog spremembe 141
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, kulturo, izobraževanjem, 
znanjem in spretnostmi, raziskavami in 
inovacijami, pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo, socialno zaščito, 
kakovostnimi delovnimi mesti in 
naložbami, enakostjo spolov ter 
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vključevanjem invalidov, stabilnostjo 
finančnih sistemov, socialnim dialogom in 
krepitvijo demokratičnih sistemov, 
vključno z učinkovitimi in neodvisnimi 
sodnimi sistemi, pa tudi pluralnostjo in 
svobodo medijev.

Or. en

Predlog spremembe 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zmanjšanjem infrastrukturne 
vrzeli, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 143
Marianne Vind

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, prehodom na podnebno 
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zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

nevtralno EU do leta 2050, digitalnim 
prehodom, zdravjem, konkurenčnostjo, 
odpornostjo, produktivnostjo, 
izobraževanjem, znanjem in spretnostmi, 
raziskavami in inovacijami, pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo, delovnimi 
mesti in naložbami ter stabilnostjo 
finančnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 144
Eugen Tomac

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, socialno zaščito, 
izobraževanjem, znanjem in spretnostmi, 
raziskavami in inovacijami, pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo, delovnimi 
mesti in naložbami ter stabilnostjo 
finančnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 145
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Mehanizem za okrevanje in 
odpornost, vzpostavljen s to uredbo, se ne 
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uporablja za:
(a) razgradnjo ali gradnjo jedrskih 
elektrarn;
(b) proizvodnjo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenje ali zgorevanje fosilnih goriv;
(c) naložbe v letališko infrastrukturo, 
razen za najbolj oddaljene regije;
(d) naložbe v večanje zmogljivosti 
avtocestne infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 146
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
1. Pri uporabi te uredbe se v celoti 
spoštuje člen 152 PDEU, v nacionalnih 
načrtih za okrevanje in odpornost, 
pripravljenih v skladu s to uredbo, pa se 
upoštevajo nacionalne prakse in 
institucionalne ureditve oblikovanja plač. 
Ta uredba upošteva člen 28 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in v 
skladu s tem ne vpliva v pravico do 
pogajanja o kolektivnih pogodbah, 
njihovega sklepanja ali izvajanja ter 
pravico do kolektivnega ukrepanja v 
skladu z nacionalnimi zakoni in 
praksami.

Or. en

Predlog spremembe 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je prispevanje k 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji 
Unije, strateški neodvisnosti Unije, 
uresničevanju ciljev Združenih narodov 
za trajnostni razvoj in podnebnih ciljev 
Unije ter izvajanju evropskega stebra 
socialnih pravic z izboljšanjem 
zmogljivosti držav članic za odpornost in 
prilagajanje, blaženjem socialnih in 
gospodarskih posledic krize, zlasti za 
najranljivejše in mlade, ter podpiranjem 
zelenega in digitalnega prehoda, ter s tem 
prispevanje k ponovni vzpostavitvi 
potenciala gospodarstev Unije za rast ter 
spodbujanje ustvarjanja kakovostnih 
delovnih mest po krizi zaradi COVID-19 in 
trajnostne rasti.

Or. fr

Predlog spremembe 148
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih, gospodarskih in s 
spolom povezanih posledic krize ter 
podpiranjem zelenega in digitalnega 
prehoda, pri čemer je treba zaščititi 
delavce, ki jih lahko tak prehod 
proizvodnje prizadene, ter s tem 
prispevanje k ponovni vzpostavitvi 
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COVID-19 in trajnostne rasti. potenciala gospodarstev Unije za rast ter 
spodbujanje ustvarjanja delovnih mest po 
krizi zaradi COVID-19 in pravične 
trajnostne rasti.

Or. en

Predlog spremembe 149
Eugen Tomac

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti. V ospredju 
vseh politik mora biti dobro počutje ljudi.

Or. en

Predlog spremembe 150
Marianne Vind

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
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posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

posledic krize ter podpiranjem prehoda na 
podnebno nevtralno EU do leta 2050 in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

Or. en

Predlog spremembe 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize, zmanjšanjem 
infrastrukturne vrzeli ter podpiranjem 
zelenega in digitalnega prehoda, ter s tem 
prispevanje k ponovni vzpostavitvi 
potenciala gospodarstev Unije za rast ter 
spodbujanje ustvarjanja delovnih mest po 
krizi zaradi COVID-19 in trajnostne rasti.

Or. en

Predlog spremembe 152
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 
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državam članicam za doseganje mejnikov 
in ciljev reform in naložb, kakor so 
določeni v njihovih načrtih za okrevanje 
in odpornost. Ta specifični cilj se dosega v 
tesnem sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami.

državam članicam za spodbujanje 
projektov, ki podpirajo njihov razvoj, in 
naložb v proizvodne in strateške sektorje 
ter oblikovanje strukturne vloge pri 
zagotavljanju univerzalnih, brezplačnih in 
visokokakovostnih javnih storitev. Ta 
specifični cilj se dosega ob ustreznem 
spoštovanju posebnih razvojnih strategij 
zadevnih držav članic, ki pomembno 
prispevajo z zagotavljanjem takojšnjih 
odzivov na posledice izbruha COVID-19 
in javnih naložb, ki imajo strukturno 
vlogo pri zagotavljanju socialne in 
teritorialne kohezije držav članic in 
Evropske unije.

Or. pt

Predlog spremembe 153
Eugen Tomac

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 
državam članicam za doseganje mejnikov 
in ciljev reform in naložb, kakor so 
določeni v njihovih načrtih za okrevanje in 
odpornost. Ta specifični cilj se dosega v 
tesnem sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami.

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 
državam članicam za doseganje mejnikov 
in ciljev reform in naložb, kakor so 
določeni v njihovih načrtih za okrevanje in 
odpornost, ob upoštevanju dejstva, da 
imajo gospodarske razlike, socialne 
neenakosti in slaba socialna zaščita 
učinke prelivanja, ki ogrožajo splošno 
stabilnost EU. Ta specifični cilj se dosega 
v tesnem sodelovanju z zadevnimi 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 154
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Mehanizem prispeva k ciljem 
politik Unije, ciljem Združenih narodov za 
trajnostni razvoj, evropskemu stebru 
socialnih pravic, Pariškemu sporazumu in 
krepitvi enotnega trga prek izvajanja 
ukrepov, kot so:
– ukrepi, s katerimi se uresničujejo cilji 
Pariškega sporazuma in zelenega 
dogovora ter ki vodijo k doseganju ciljev 
Unije, kar prispeva k postopnemu 
razogljičenju gospodarstva;
– ukrepi, ki spodbujajo digitalno 
infrastrukturo in digitalizacijo 
nacionalnih sistemov in delovnih mest, 
omogočajo boljši dostop do digitalnih 
načinov dela ter spodbujajo digitalna 
znanja in spretnosti;
– ukrepi, ki podpirajo okrevanje 
gospodarstva in stabilnost, spodbude za 
prilagajanje industrijskim politikam, 
ekosisteme in diverzifikacijo dobavnih 
verig, MSP, raziskave in inovacije, 
podjetništvo, razvoj trajnostne 
infrastrukture, ukrepi za ublažitev učinka 
krize na proces uvedbe enotne valute v 
državah članicah, ki niso v euroobmočju;
– ukrepi, s katerimi se krepijo sistemi 
socialne varnosti in socialnega varstva, 
vseživljenjsko učenje in usposabljanje, 
vključujoče politike trga dela, vključno s 
socialnim dialogom, ustvarjanje 
visokokakovostnih delovnih mest, boj 
proti revščini, dohodkovni neenakosti in 
razlikam med spoloma, spodbujanje 
socialnega vključevanja, boj proti 
energijski revščini in ustvarjanje enakih 
možnosti ter kohezija;
– ukrepi, s katerimi se krepijo odpornost, 
kakovost, dostopnost, cenovna dostopnost 
ter zmogljivost sistemov zdravstva in 
oskrbe, izboljša učinkovitost javne uprave 
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in nacionalnih sistemov, vključno z 
zmanjšanjem upravnega bremena, ter 
izboljšata učinkovitosti pravosodnih 
sistemov in nadzor na področju 
preprečevanja pranja denarja;
– ukrepi, ki spodbujajo izobraževanje, 
kvalifikacije, pridobivanje in potrjevanje 
kompetenc, prekvalifikacijo aktivne 
delovne sile, programe zagotovljenih 
delovnih mest za brezposelne, naložbene 
politike, ki bodo otrokom in mladini 
prinesle dostop in večje možnosti v zvezi z 
izobraževanjem, zdravjem, prehrano, 
zaposlitvijo in stanovanjem, pa tudi 
politike za premoščanje generacijske 
vrzeli.

Or. en

Predlog spremembe 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Reforme in naložbe, ki so jih 
začele države članice izvajati po 
1. februarju 2020, so upravičene do 
mehanizma za okrevanje in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
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dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in 
ukrepe informiranja in komuniciranja, 
vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe, 
ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
podatkov in korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji, ter vse 
druge odhodke za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija pri 
upravljanju posameznega instrumenta. 
Odhodki lahko zajemajo tudi stroške 
drugih podpornih dejavnosti, kot sta 
nadzor kakovosti in spremljanje projektov 
na terenu, in stroške medsebojnega 
svetovanja in strokovnjakov za 
ocenjevanje in izvajanje reform in naložb.

dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev, 
kolikor so povezane s cilji te uredbe in če 
ne gre za ukrepe, upravičene do tehnične 
podpore v skladu s členom 7 uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi instrumenta za tehnično 
podporo.

Or. en

Predlog spremembe 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Uporaba mehanizma prek programa 

InvestEU ali v kombinaciji z njim
1. Države članice lahko v skladu z 
zahtevami iz tega člena v načrtu za 
okrevanje in odpornost prostovoljno 
dodelijo znesek, ki se zagotovi prek 
InvestEU. S tem zneskom se podpre 
plačilna sposobnost podjetij s sedežem v 
zadevnih državah članicah, prispeva pa 
tudi k doseganju ciljev iz člena 4. Načrt za 
okrevanje in odpornost vsebuje 



AM\1211996SL.docx 75/128 PE655.970v01-00

SL

utemeljitev uporabe proračunskih jamstev 
InvestEU.
Države članice lahko v okviru dodeljenih 
sredstev iz prvega pododstavka del 
sredstev iz člena 5(2) dodelijo InvestEU za 
ustrezno pomoč InvestEU za dejavnosti, 
določene v sporazumu o prispevku iz 
člena [9] [uredbe o InvestEU].
2. Pri zahtevah za spremembo načrta za 
okrevanje in odpornost iz člena 18 se 
lahko opredelijo le viri za prihodnja leta.
3. Znesek iz prvega pododstavka 
odstavka 1 se uporabi za oblikovanje 
rezervacij dela jamstva EU v okviru 
razdelka države članice.
4. Kadar sporazum o prispevku iz 
člena [9] [uredbe o InvestEU] ni bil 
sklenjen [do 31. decembra 2021] za znesek 
iz odstavka 1, država članica predloži 
zahtevo za spremembo načrta za 
okrevanje in odpornost v skladu s 
členom 18 za uporabo ustreznega zneska. 
Sporazum o prispevku za znesek iz 
odstavka 1, dodeljen v zahtevi za 
spremembo načrta za okrevanje in 
odpornost, se sklene hkrati s sprejetjem 
sklepa o spremembi načrta.
5. Kadar sporazum o jamstvu iz člena [9] 
[uredbe o InvestEU] ni bil sklenjen v [9] 
mesecih po odobritvi sporazuma o 
prispevku, se zadevni zneski 
prerazporedijo nazaj v mehanizem, država 
članica pa predloži ustrezno zahtevo za 
spremembo načrta za okrevanje in 
odpornost.
6. Kadar sporazum o jamstvu iz člena [9] 
[uredbe o InvestEU] ni v celoti izveden v 
[štirih letih] po podpisu sporazuma o 
jamstvu, lahko država članica zahteva, da 
se zneski, ki so bili določeni v sporazumu 
o jamstvu, vendar ne zajemajo osnovnih 
posojil ali drugih instrumentov, povezanih 
s tveganji, obravnavajo v skladu z 
odstavkom 5.
7. Sredstva, ki jih ustvarjajo zneski ali so 
pripisljivi zneskom, ki se prispevajo v 
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InvestEU in zagotavljajo prek 
proračunskih jamstev, se dajo na voljo 
državi članici in se uporabljajo za 
vračljive oblike podpore v skladu z 
načrtom za okrevanje in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 158
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Ukrepi za povezovanje mehanizma z 
dobrim gospodarskim upravljanjem

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Svet na predlog 
Komisije sprejme sklep z izvedbenim 
aktom, s katerim odloži rok za sprejetje 
sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali začasno 
prekine plačila v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost.
Sklep o začasni prekinitvi plačil iz 
odstavka 1 se uporablja za zahtevke za 
plačila, predložene po datumu sklepa o 
začasni prekinitvi.
Odložitev roka iz člena 17 se uporablja od 
dneva po sprejetju sklepa iz odstavka 1.
V primeru začasne prekinitve plačil se 
uporablja člen 15(9) uredbe o skupnih 
določbah […].
2. Če se zgodi kateri koli primer iz 
člena 15(11) uredbe o skupnih določbah 
[…], Svet na predlog Komisije z 
izvedbenim aktom sprejme sklep, s 
katerim odpravi odlog roka ali začasne 
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prekinitve plačil iz prejšnjega odstavka.
Zadevni postopki ali plačila se nadaljujejo 
dan po odpravi odloga ali začasne 
prekinitve.

Or. en

Predlog spremembe 159
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Ukrepi za povezovanje mehanizma z 
dobrim gospodarskim upravljanjem

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Svet na predlog 
Komisije sprejme sklep z izvedbenim 
aktom, s katerim odloži rok za sprejetje 
sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali začasno 
prekine plačila v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost.
Sklep o začasni prekinitvi plačil iz 
odstavka 1 se uporablja za zahtevke za 
plačila, predložene po datumu sklepa o 
začasni prekinitvi.
Odložitev roka iz člena 17 se uporablja od 
dneva po sprejetju sklepa iz odstavka 1.
V primeru začasne prekinitve plačil se 
uporablja člen 15(9) uredbe o skupnih 
določbah […].
2. Če se zgodi kateri koli primer iz 
člena 15(11) uredbe o skupnih določbah 
[…], Svet na predlog Komisije z 
izvedbenim aktom sprejme sklep, s 
katerim odpravi odlog roka ali začasne 
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prekinitve plačil iz prejšnjega odstavka.
Zadevni postopki ali plačila se nadaljujejo 
dan po odpravi odloga ali začasne 
prekinitve.

Or. en

Predlog spremembe 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za povezovanje mehanizma z 
dobrim gospodarskim upravljanjem

Ukrepi za povezovanje mehanizma z 
dobrim gospodarskim upravljanjem ob 
upoštevanju podnebnih ciljev in 
evropskega stebra socialnih pravic

Or. fr

Predlog spremembe 161
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Svet na predlog 
Komisije sprejme sklep z izvedbenim 
aktom, s katerim odloži rok za sprejetje 
sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali začasno 
prekine plačila v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost.

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Komisija sprejme sklep 
z delegiranim aktom v skladu s členom 
27a, s katerim odloži rok za sprejetje 
sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali začasno 
prekine, v celoti ali delno, plačila v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost.

Or. fr
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Predlog spremembe 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Svet na predlog 
Komisije sprejme sklep z izvedbenim 
aktom, s katerim odloži rok za sprejetje 
sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali začasno 
prekine plačila v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost.

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Svet na predlog 
Komisije sprejme sklep z izvedbenim 
sklepom, s katerim odloži rok za sprejetje 
sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali začasno 
prekine plačila v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 163
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklep o začasni prekinitvi plačil iz 
odstavka 1 se ne uporablja, dokler je v 
veljavi splošna odstopna klavzula ter 
resne gospodarske in socialne posledice 
pandemije COVID-19 še trajajo.

Or. fr

Predlog spremembe 164
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija v primeru znatnega 
neizpolnjevanja podnebnih ciljev, 
opredeljenih v evropskih podnebnih 
pravilih1a, in/ali evropskega stebra 
socialnih pravic z delegiranim aktom v 
skladu s členom 27a sprejme sklep, s 
katerim odloži rok za sprejetje sklepov iz 
člena 17(1) in (2) ali začasno prekine, v 
celoti ali delno, plačila v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost.
__________________
1a Uredba (EU) XXX/XX Evropskega 
parlamenta in Sveta [o vzpostavitvi okvira 
za doseganje podnebne nevtralnosti in 
spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 
(evropska podnebna pravila)] (…)

Or. fr

Predlog spremembe 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se zgodi kateri koli primer iz 
člena 15(11) uredbe o skupnih določbah 
[…], Svet na predlog Komisije z 
izvedbenim aktom sprejme sklep, s katerim 
odpravi odlog roka ali začasne prekinitve 
plačil iz prejšnjega odstavka.

2. Če se zgodi kateri koli primer iz 
člena 15(11) uredbe o skupnih določbah 
[…], Svet na predlog Komisije z 
izvedbenim sklepom sprejme sklep, s 
katerim odpravi odlog roka ali začasne 
prekinitve plačil iz prejšnjega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se zgodi kateri koli primer iz 
člena 15(11) uredbe o skupnih določbah 
[…], Svet na predlog Komisije z 
izvedbenim aktom sprejme sklep, s katerim 
odpravi odlog roka ali začasne prekinitve 
plačil iz prejšnjega odstavka.

2. Če se zgodi kateri koli primer iz 
člena 15(11) uredbe o skupnih določbah 
[…], Komisija z delegiranim aktom v 
skladu s členom 27a sprejme sklep, s 
katerim odpravi odlog roka ali začasne 
prekinitve plačil iz prejšnjega odstavka.

Or. fr

Predlog spremembe 167
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če se v okviru evropskega 
semestra in zlasti priporočil za posamezne 
države opredelijo izzivi, ki zahtevajo nujne 
reforme, vendar zadevna država članica 
neustrezno uporablja dodeljena sredstva 
ali pa se je Komisija odločila za začasno 
prekinitev izplačevanja teh sredstev zaradi 
nezadovoljivega izvajanja načrtov za 
okrevanje in odpornost ali pomanjkljivosti 
v zvezi s pravno državo, ukrepi na 
regionalni in lokalni ravni, vključno s 
pobudami civilne družbe, ki pomagajo pri 
reševanju teh izzivov, še naprej prejemajo 
podporo iz mehanizma, financiranje pa je 
na voljo regionalnim in lokalnim 
organom ter drugim deležnikom, vključno 
s socialnimi partnerji in organizacijami 
civilne družbe.

Or. en
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Predlog spremembe 168
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 
metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 
na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

– Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 
metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 
na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca, stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici, 
neizkoriščene razpoložljivosti delovne sile 
na trgu dela, stopnje tveganja revščine ter 
kumulativne izgube realne vrednosti BDP, 
ugotovljene v obdobju 2020–2021 glede 
na leto 2019.

– V obdobju 2021–2022 se najvišji 
finančni prispevek izračuna z uporabo 
metodologije, določene v Prilogi I, na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti BDP na prebivalca, stopnje 
brezposelnosti, neizkoriščene 
razpoložljivosti delovne sile na trgu dela 
in stopnje tveganja revščine v vsaki državi 
članici za obdobje 2015–2019.
– V obdobju 2023–2024 se najvišji 
finančni prispevek izračuna z uporabo 
metodologije, določene v Prilogi I, na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti BDP na prebivalca, stopnje 
tveganja revščine in kumulativne izgube 
realne vrednosti BDP, ugotovljene v 
obdobju 2020–2021 glede na leto 2019, 
izračuna pa se do 30. junija 2022.

Or. en

Predlog spremembe 169
Joanna Kopcińska
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko do 31. decembra 
2024 zadevni državi članici na njeno 
prošnjo odobri podporo v obliki posojila za 
izvajanje načrtov za okrevanje in 
odpornost.

1. Komisija lahko do 31. decembra 
2023 zadevni državi članici na njeno 
prošnjo odobri podporo v obliki posojila za 
izvajanje načrtov za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 170
Joanna Kopcińska

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podpora za načrt za okrevanje in 
odpornost zadevne države članice v obliki 
posojila ne presega razlike med, po potrebi 
spremenjenimi, skupnimi stroški načrta za 
okrevanje in odpornost ter najvišjim 
finančnim prispevkom iz člena 10. 
Največji obseg posojila za posamezno 
državo članico ne presega 4,7 % njenega 
bruto nacionalnega dohodka.

4. Podpora za načrt za okrevanje in 
odpornost zadevne države članice v obliki 
posojila ne presega razlike med, po potrebi 
spremenjenimi, skupnimi stroški načrta za 
okrevanje in odpornost ter najvišjim 
finančnim prispevkom iz člena 10. 
Največji obseg posojila za posamezno 
državo članico ne presega 6,8 % njenega 
bruto nacionalnega dohodka.

Or. en

Predlog spremembe 171
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) je utemeljeno, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k obravnavanju 
pomanjkljivosti v zvezi z vrednotami iz 
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člena 2 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 172
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) je utemeljeno, kako naj bi ukrepi iz 
načrta učinkovito in brez razlikovanja 
podprli nepridobitne organizacije civilne 
družbe in občine, regije ali druge 
podnacionalne organe v državi članici;

Or. en

Predlog spremembe 173
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov v okviru doslednega 
svežnja.

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in naložbenih 
projektov v okviru doslednega svežnja. 
Države članice lahko za pripravo načrtov 
za okrevanje in odpornost uporabijo 
instrument za tehnično podporo v skladu z 
uredbo XX/YYYY [o vzpostavitvi 
instrumenta za tehnično podporo].
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– Do podpore so upravičeni ukrepi, ki se 
začnejo 1. februarja 2020 in se nanašajo 
na gospodarske in socialne posledice 
pandemije COVID-19. – V skladu z 
evropskim zelenim dogovorom kot 
evropsko strategijo za trajnostno rast ter 
zavezami Unije za izvajanje Pariškega 
sporazuma in ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj se najmanj 30 % sredstev 
vsakega načrta za okrevanje in odpornost 
nameni za vključevanje dejavnosti na 
področju podnebja in biotske 
raznovrstnosti ter ciljev okoljske trajnosti. 
Komisija z delegiranim aktom sprejme 
ustrezno metodologijo, ki bo državam 
članicam v pomoč pri izpolnjevanju te 
zahteve.
– V skladu z evropskim stebrom socialnih 
pravic kot strategijo Evrope za socialni 
napredek se najmanj 30 % sredstev 
vsakega načrta za okrevanje in odpornost 
nameni za izvajanje ciljev stebra. 
Komisija z delegiranim aktom sprejme 
ustrezno metodologijo, ki bo državam 
članicam v pomoč pri izpolnjevanju te 
zahteve.
– V skladu z v prihodnost usmerjenim 
instrumentom EU Next Generation za 
gospodarsko okrevanje in ob priznavanju 
pomena programa za digitalna znanja in 
spretnosti, jamstva za otroke in jamstva za 
mlade za zagotovitev, da današnja 
generacija mladih ne bi postala 
„karantenska generacija“, načrti za 
okrevanje in odpornost prispevajo k 
odpravljanju tveganja za dolgotrajno 
ogrožanje poklicnih možnosti mladih in 
njihove splošne blaginje, in sicer s 
sprejetjem mladim namenjenih rešitev in 
ukrepov za kakovostno zaposlovanje, 
izobraževanje in pridobivanje kvalifikacij.

Or. en

Predlog spremembe 174
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 



PE655.970v01-00 86/128 AM\1211996SL.docx

SL

Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo, ter skladni z načeli evropskega 
stebra socialnih pravic. Načrti za 
okrevanje in odpornost morajo biti skladni 
tudi z informacijami, ki jih države članice 
vključijo v nacionalne reformne programe 
v okviru evropskega semestra, svoje 
nacionalne energetske in podnebne načrte 
in posodobitve teh načrtov v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/199921, načrte za 
pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod22 ter partnerske sporazume 
in operativne programe v okviru skladov 
Unije. Načrti za okrevanje in odpornost se 
pripravijo po primernem posvetovanju z 
regionalnimi in lokalnimi organi ter 
drugimi deležniki, vključno s socialnimi 
partnerji in civilno družbo, v skladu s 
kodeksom dobre prakse za partnerstvo;

__________________ __________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

22 [...] 22 [...]

Or. en

Predlog spremembe 175
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo prispevati k strateški neodvisnosti 
Unije, uresničevanju ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj in podnebnih 
ciljev Unije ter izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic ter biti skladni z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, zlasti tistimi, 
ki so povezani s socialnimi in 
zaposlitvenimi politikami ter so pomembni 
za zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

__________________ __________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

22 […] 22 […]

Or. fr

Predlog spremembe 176
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo vključevati načrte za socialni 
napredek in biti skladni z zadevnimi izzivi 
in prednostnimi nalogami posameznih 
držav članic, opredeljenimi v okviru 
najnovejšega evropskega semestra, zlasti 
tistimi, ki so pomembni za področja 
politike iz člena 3. Načrti za okrevanje in 
odpornost morajo biti skladni tudi z 
informacijami, ki jih države članice 
vključijo v nacionalne reformne programe 
v okviru evropskega semestra, svoje 
nacionalne energetske in podnebne načrte, 
načrte za socialni napredek, vključno z 
jamstvom za mlade in jamstvom za otroke, 
in posodobitve teh načrtov v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/1999[1], načrte za 
pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod[2] ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

[1] Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov. 
[2] […]

__________________ __________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

22 [...] 22 [...]

Or. en

Predlog spremembe 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod, pa tudi 
ozemeljsko, socialno in ekonomsko 
kohezijo ali iz njih izvirajo. Načrti za 
okrevanje in odpornost morajo biti skladni 
tudi z informacijami, ki jih države članice 
vključijo v nacionalne reformne programe 
v okviru evropskega semestra, svoje 
nacionalne energetske in podnebne načrte 
in posodobitve teh načrtov v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/199921, načrte za 
pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod22 ter partnerske sporazume 
in operativne programe v okviru skladov 
Unije.

__________________ __________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

22 [...] 22 [...]

Or. en

Predlog spremembe 178
Marianne Vind

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
prehod k podnebni nevtralnosti do leta 
2050 in digitalni prehod. Načrti za 
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morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

okrevanje in odpornost morajo biti skladni 
tudi z informacijami, ki jih države članice 
vključijo v nacionalne reformne programe 
v okviru evropskega semestra, svoje 
nacionalne energetske in podnebne načrte 
in posodobitve teh načrtov v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/199921, načrte za 
pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod22 ter partnerske sporazume 
in operativne programe v okviru skladov 
Unije.

__________________ __________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

22 [...] 22 [...]

Or. en

Predlog spremembe 179
Joanna Kopcińska

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z izzivi in prednostnimi 
nalogami posameznih držav članic, 
opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.
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__________________ __________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

22 [...] 22 [...]

Or. en

Predlog spremembe 180
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto. 
Tak osnutek načrta vključuje načrt za 
socialni napredek in se nacionalnim 
socialnim partnerjem v posvetovanje 
predloži najpozneje februarja naslednje 
leto, socialni partnerji pa imajo najmanj 
30 dni časa, da pripravijo pisni odgovor.

Or. en

Predlog spremembe 181
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto. 
Tak osnutek načrta se nacionalnim 
socialnim partnerjem v posvetovanje 
predloži najpozneje februarja naslednje 
leto, socialni partnerji pa imajo najmanj 
30 dni časa, da pripravijo pisni odgovor.

Or. en

Predlog spremembe 182
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, 
opredeljeni v okviru evropskega semestra;

(a) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, 
opredeljeni v okviru evropskega semestra, 
zlasti tisti, ki so povezani s socialnimi in 
zaposlitvenimi politikami;

Or. fr

Predlog spremembe 183
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje 
delovnih mest ter gospodarsko in socialno 
odpornost zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
prispeval na področju uporabe in k 
izvajanju ciljev iz členov 3 in 4;

Or. en

Predlog spremembe 184
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest, socialni napredek ter gospodarsko in 
socialno odpornost zadevne države članice, 
prispeval k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic, zmanjšal 
neenakost, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt (b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
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okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

okrepil potencial rasti, ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest ter 
gospodarsko in socialno odpornost zadevne 
države članice, ublažil gospodarske in 
socialne posledice krize, zlasti za 
najranljivejše in mlade, ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in konvergence ter strateški 
neodvisnosti Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 186
Miriam Lexmann

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize, 
zlasti v zvezi z najranljivejšimi skupinami, 
ter prispeval h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije in 
konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, zmanjšal 
infrastrukturno vrzel, ublažil gospodarske 
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prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

in socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize, 
zlasti za MSP, ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 189
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) obseg posvetovanja z regionalnimi 
in lokalnimi organi ter drugimi deležniki, 
tudi s socialnimi partnerji in civilno 
družbo, opravljenega pred predložitvijo 
načrta;

Or. en
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Predlog spremembe 190
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo;

(c) obrazložitev, kako naj bi bili ukrepi 
iz načrta skladni z omejitvijo svetovnega 
dviga temperature na 1,5 °C nad 
predindustrijsko ravnjo in kako naj bi 
prispevali k doseganju podnebnih in 
okoljskih ciljev Unije ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njih izvirajo, zlasti pa njihov 
prispevek; 

Or. en

Predlog spremembe 191
Marianne Vind

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo;

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta neposredno prispevali k zelenemu 
in digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo, brez ukrepov, 
ki bi negativno vplivali na možnost 
doseganja podnebno nevtralne Unije do 
leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 192
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo;

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k šestim stebrom iz 
člena 3;

Or. en

Predlog spremembe 193
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) podrobno obrazložitev, kako naj bi 
načrt dosegel cilja dodelitve 40 % sredstev 
za dejavnosti, ki pomembno prispevajo k 
blažitvi podnebnih sprememb ali 
prilagajanju nanje, in 10 % sredstev za 
dejavnosti, ki pomembno prispevajo k 
drugim okoljskim ciljem, v skladu s 
členom 4a(2) in členom 14(1)(b) ter 
predstavitev, kako predvidene reforme in 
naložbe iz načrta izpolnjujejo načelo, da 
se ne škoduje bistveno, na podlagi 
podrobnega seznama gospodarskih 
dejavnosti, ki naj bi se podpirale z 
mehanizmom, kot je navedeno v 
odstavku 1a;

Or. en

Predlog spremembe 194
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k izvajanju zavez Unije 
in njenih držav članic, zlasti v zvezi s 
Pariškim sporazumom, cilji Združenih 
narodov za trajnostni razvoj, evropskim 
stebrom socialnih pravic in vključevanjem 
načela enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 195
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) utemeljitev, kako prispeva k 
uresničevanju ciljev Združenih narodov 
za trajnostni razvoj in podnebnih ciljev 
Unije ter izvajanju evropskega stebra 
socialnih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 196
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) posebne kazalnike neenakosti in 
socialnega napredka, ki jih je treba 
doseči;

Or. en
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Predlog spremembe 197
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) obrazložitev, kako naj bi ukrepi 
spoštovali načela interoperabilnosti, 
energijske učinkovitosti, varstva podatkov, 
spodbujanja digitalne enakosti, digitalne 
dostopnosti, odprtokodne programske in 
strojne opreme ter varstva osebnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 198
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) obrazložitev, kako je načrt skladen 
z ustreznimi dokumenti, ki so bili sprejeti 
v okviru zadnjega evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) utemeljitev, da vsaj 37 % načrta za 
okrevanje in odpornost prispeva k boju 
proti podnebnim spremembam;

Or. fr

Predlog spremembe 200
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) oceno načrta z vidika učinka na 
enakost spolov v skladu s cilji iz strategije 
za enakost spolov, da bi učinkovito 
obravnavali negativni vpliv krize na 
enakost spolov, zlasti tako, da se 
zagotovijo ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest za ženske, zmanjšanje 
razlik med plačami moških in žensk ter 
dostop do kreditov za podjetnice, pa tudi z 
ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi 
spola in spolnega nadlegovanja ter boj 
proti njima; 

Or. en

Predlog spremembe 201
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) podrobno obrazložitev, kako naj bi 
se z ukrepi zagotovilo, da bo najmanj 
30 % sredstev, ki se zahtevajo za načrt za 
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okrevanje in odpornost, namenjenih 
vključevanju ukrepov na področju 
podnebja in biotske raznovrstnosti ter 
ciljev glede okoljske trajnosti na podlagi 
metodologije, ki jo zagotovi Komisija v 
skladu s členom 14(1);

Or. en

Predlog spremembe 202
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cd) podrobno obrazložitev v načrtu za 
socialni napredek, kako naj bi se z ukrepi 
zagotovilo, da bo najmanj 30 % sredstev, 
ki se zahtevajo za načrt za okrevanje in 
odpornost, namenjenih doseganju ciljev 
evropskega stebra socialnih pravic na 
podlagi metodologije, ki jo zagotovi 
Komisija v skladu s členom 14(1);

Or. en

Predlog spremembe 203
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cd) povzetek posvetovanja z deležniki 
iz člena 14(5);

Or. en
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Predlog spremembe 204
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ce) utemeljitev odsotnosti navzkrižja 
interesov v zvezi z izvajanjem proračuna 
EU za vse ukrepe javnih naložb v načrtu;

Or. en

Predlog spremembe 205
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) delež ocenjenih skupnih stroškov 
načrta za okrevanje in odpornost iz 
točke (f), dodeljenih za trajnostne 
gospodarske dejavnosti, kot so opredeljene 
v Uredbi (EU) 2020/852, glede na okoljski 
cilj;

Or. en

Predlog spremembe 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ureditev za učinkovito izvajanje 
načrta za okrevanje in odpornost v zadevni 
državi članici, vključno s predlaganimi 

(j) ureditev za učinkovito izvajanje 
načrta za okrevanje in odpornost ter 
načrtov za socialni napredek v zadevni 
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mejniki in cilji ter z njimi povezanimi 
kazalniki;

državi članici, vključno s predlaganimi 
mejniki in cilji ter z njimi povezanimi 
kazalniki, med drugim tudi, kako se bo z 
načrtom izboljšala uspešnost države v 
pregledu socialnih kazalnikov;

Or. en

Predlog spremembe 207
Marianne Vind

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) zagotovilo, da se finančna pomoč 
nudi samo podjetjem, ki spoštujejo 
veljavne kolektivne pogodbe in niso 
registrirana v davčnih oazah, ki so 
navedene na seznamu EU z 
jurisdikcijami, ki niso pripravljene 
sodelovati v davčne namene;

Or. en

Predlog spremembe 208
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) informacije o tem, kako je 
potekalo posvetovanje s socialnimi 
partnerji in kako se je upoštevalo njihovo 
mnenje, na prošnjo socialnih partnerjev 
pa se priloži tudi njihov pisni prispevek;

Or. en
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Predlog spremembe 209
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri pripravi predlogov načrtov za 
okrevanje in odpornost lahko države 
članice od Komisije zahtevajo, naj 
organizira izmenjavo dobrih praks, da bi 
državam članicam, ki so to zahtevale, 
omogočila, da izkoristijo izkušnje drugih 
držav članic. Države članice lahko 
zahtevajo tudi tehnično podporo v okviru 
instrumenta za tehnično podporo v skladu z 
uredbo, ki jo ureja.

4. Pri pripravi predlogov načrtov za 
okrevanje in odpornost lahko države 
članice od Komisije zahtevajo, naj 
organizira izmenjavo dobrih praks, da bi 
državam članicam, ki so to zahtevale, 
omogočila, da izkoristijo izkušnje drugih 
držav članic. Države članice lahko 
zahtevajo tudi tehnično podporo v okviru 
instrumenta za tehnično podporo v skladu z 
uredbo, ki jo ureja. Pri tehnični podpori se 
v celoti spoštujejo nacionalna pravila in 
prakse o kolektivnih pogajanjih. 
Dejavnosti tehnične podpore ne smejo 
ogroziti vloge socialnih partnerjev ali 
avtonomije kolektivnih pogajanj. Na 
področjih, za katera so deloma ali v celoti 
pristojni socialni partnerji, brez njihovega 
soglasja ni mogoče zaprositi za tehnično 
podporo.

Or. en

Predlog spremembe 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost deluje v tesnem 
sodelovanju z zadevno državo članico. 
Komisija lahko poda pripombe ali zahteva 
dodatne informacije. Zadevna država 
članica predloži zahtevane dodatne 
informacije in lahko pred uradno 

1. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost deluje v tesnem 
sodelovanju z zadevno državo članico. 
Komisija lahko poda pripombe ali zahteva 
dodatne informacije. Zadevna država 
članica predloži zahtevane dodatne 
informacije in lahko pred uradno 



AM\1211996SL.docx 105/128 PE655.970v01-00

SL

predložitvijo po potrebi načrt spremeni. predložitvijo po potrebi načrt spremeni. 
Komisija se v sodelovanju z evropskimi 
socialnimi partnerji posvetuje s socialnimi 
partnerji v zadevni državi, da bi zbrala 
njihova mnenja o skladnosti in 
učinkovitosti nacionalnega načrta za 
okrevanje in odpornost ter odgovornosti 
zanj.

Or. en

Predlog spremembe 211
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija oceni pomen in 
doslednost načrta za okrevanje in 
odpornost ter njegov prispevek k zelenemu 
in digitalnemu prehodu, v ta namen pa 
upošteva naslednja merila:

3. Komisija oceni pomen in 
doslednost načrta za okrevanje in 
odpornost ter njegov prispevek k 
ekonomskim, socialnim in zdravstvenim 
potrebam, v ta namen pa upošteva 
naslednja merila:

Or. es

Predlog spremembe 212
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 

črtano
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semestra;

Or. en

Predlog spremembe 213
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, zlasti tistih, ki so 
povezani s socialnimi in zaposlitvenimi 
politikami, ali v drugih ustreznih 
dokumentih, ki jih je Komisija uradno 
sprejela v okviru evropskega semestra;

Or. fr

Predlog spremembe 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, in v nacionalnih 
reformnih programih;

Or. en
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Predlog spremembe 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 216
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 217
Marianne Vind

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata;

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki jih prinašata, brez ukrepov, ki 
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bi negativno vplivali na možnost 
doseganja podnebno nevtralne EU do leta 
2050;

Or. en

Predlog spremembe 218
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ali načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k uresničevanju ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj in podnebnih 
ciljev Unije ter izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 219
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost imel trajen učinek 
v zadevni državi članici;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost imel trajen učinek v 
zadevni državi članici;

(c) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost imel trajen učinek v 
zadevni državi članici, in ali vsaj 37 % 
načrta za okrevanje in odpornost prispeva 
k boju proti podnebnim spremembam;

Or. fr

Predlog spremembe 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval na področju uporabe in k 
izvajanju ciljev iz členov 3 in 4;

Or. en

Predlog spremembe 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
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prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter h gospodarski 
in socialni odpornosti države članice, 
ublažil gospodarske in socialne posledice 
krize ter prispeval h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije;

prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest ter 
h gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize, zlasti za najranljivejše in 
mlade, ter prispeval h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije ter 
strateški neodvisnosti Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter h gospodarski 
in socialni odpornosti države članice, 
ublažil gospodarske in socialne posledice 
krize ter prispeval h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije;

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest, socialnemu 
napredku ter h gospodarski in socialni 
odpornosti države članice, zmanjšal 
neenakosti, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 224
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o znesku ocenjenih skupnih 
stroškov predloženega načrta za okrevanje 

(e) ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica predložila o znesku ocenjenih 
skupnih stroškov predloženega načrta za 
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in odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje;

okrevanje in odpornost, razumna in 
verjetna ter sorazmerna s pričakovanim 
učinkom na gospodarstvo in socialno 
kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 225
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
projektov javnih naložb, ki predstavljajo 
dosledne ukrepe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 226
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) ali se pričakuje, da bo ureditev, ki 
jo je predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predvidenimi časovnim razporedom, 
mejniki in cilji ter povezanimi kazalniki.

(g) ali se pričakuje, da bo ureditev, ki 
jo je predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predvidenimi časovnim razporedom, 
mejniki in cilji ter povezanimi kazalniki, 
vključno z napredkom na področjih, ki jih 
zajema pregled socialnih kazalnikov.

Or. en
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Predlog spremembe 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka g – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) ali načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k razvoju ključne infrastrukture, 
zlasti v državah članicah, v katerih je 
BDP na prebivalca pod povprečjem EU, 
raven javnega dolga pa vzdržna.

Or. en

Predlog spremembe 228
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) ali je načrt za okrevanje in 
odpornost skladen s šestimi stebri iz 
člena 3;

Or. en

Predlog spremembe 229
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) ali se pričakuje, da bo načrt 
dejansko prispeval k izvajanju zavez Unije 
in njenih držav članic, zlasti v zvezi s 
Pariškim sporazumom, cilji Združenih 
narodov za trajnostni razvoj, evropskim 
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stebrom socialnih pravic in vključevanjem 
načela enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) ali bo vsaj 30 % sredstev, ki so bila 
zahtevana za načrt za okrevanje in 
odpornost, namenjenih za izvajanje ciljev 
evropskega stebra socialnih pravic na 
podlagi metodologije, ki jo zagotovi 
Komisija v skladu s členom 14(1);

Or. en

Predlog spremembe 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklep Komisije Predlog Komisije in izvedbeni sklep Sveta

Or. en

Predlog spremembe 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep v štirih mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

1. Svet na predlog Komisije z 
izvedbenim sklepom odobri oceno načrta 
za okrevanje in odpornost, ki ga je 
predložila država članica. V primeru, da 
Komisija pozitivno oceni načrt za 
okrevanje in odpornost, predlog Komisije 
za izvedbeni sklep Sveta določa reforme in 
naložbene projekte, ki jih mora izvesti 
država članica, vključno z mejniki in cilji 
ter finančnim prispevkom, ki se dodeli v 
skladu s členom 11.

Or. en

Predlog spremembe 233
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep v štirih mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

1. Komisija z delegiranim aktom 
sprejme sklep v štirih mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

Or. en

Predlog spremembe 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2



AM\1211996SL.docx 115/128 PE655.970v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če zadevna država članica zaprosi 
za podporo v obliki posojila, ta sklep 
določa tudi znesek podpore v obliki 
posojila, kakor je navedeno v členu 12(4) 
in (5), ter dodatne reforme in naložbene 
projekte, zajete z navedeno podporo v 
obliki posojila, vključno z dodatnimi 
mejniki in cilji.

2. Če zadevna država članica zaprosi 
za podporo v obliki posojila, predlog 
Komisije za izvedbeni sklep Sveta določa 
tudi znesek podpore v obliki posojila, 
kakor je navedeno v členu 12(4) in (5), ter 
dodatne reforme in naložbene projekte, 
zajete z navedeno podporo v obliki 
posojila, vključno z dodatnimi mejniki in 
cilji.

Or. en

Predlog spremembe 235
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar načrt za okrevanje in 
odpornost meril iz člena 16(3) ne 
izpolnjuje zadovoljivo, se zadevni državi 
članici ne dodeli noben finančni prispevek.

(c) načrt za okrevanje in odpornost 
mora prednostno zadostiti ekonomskim, 
socialnim in zdravstveni potrebam, da se 
zadevni državi članici dodeli finančni 
prispevek.

Or. es

Predlog spremembe 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Izvedbeni akti iz odstavkov 1 in 2 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 27(2).

7. Svet izvedbene sklepe iz odstavka 1 
sprejme s kvalificirano večino, praviloma 
v štirih tednih po sprejetju predloga 
Komisije.

Or. en
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Predlog spremembe 237
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar zadevna država članica 
načrta za okrevanje in odpornost, vključno 
z ustreznimi mejniki in cilji, delno ali v 
celoti ne more več doseči zaradi 
objektivnih okoliščin, lahko Komisiji poda 
utemeljeno zahtevo za spremembo ali 
nadomestitev sklepa iz člena 17(1) ali 
17(2). V ta namen lahko država članica 
predlaga spremenjen ali nov načrt za 
okrevanje in odpornost.

1. Kadar zadevna država članica 
načrta za okrevanje in odpornost, vključno 
z ustreznimi mejniki in cilji, delno ali v 
celoti ne more več doseči zaradi 
objektivnih okoliščin, lahko Komisiji poda 
utemeljeno zahtevo za spremembo ali 
nadomestitev sklepa iz člena 17(1) ali 
17(2). V ta namen lahko država članica 
predlaga spremenjen ali nov načrt za 
okrevanje in odpornost, potem ko se je 
posvetovala z nacionalnimi socialnimi 
partnerji in drugimi ustreznimi deležniki.

Or. en

Predlog spremembe 238
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar zadevna država članica 
načrta za okrevanje in odpornost, vključno 
z ustreznimi mejniki in cilji, delno ali v 
celoti ne more več doseči zaradi 
objektivnih okoliščin, lahko Komisiji poda 
utemeljeno zahtevo za spremembo ali 
nadomestitev sklepa iz člena 17(1) ali 
17(2). V ta namen lahko država članica 
predlaga spremenjen ali nov načrt za 
okrevanje in odpornost.

1. Kadar zadevna država članica 
načrta za okrevanje in odpornost, vključno 
z ustreznimi mejniki in cilji, delno ali v 
celoti ne more več doseči zaradi 
objektivnih okoliščin, lahko Komisiji poda 
utemeljeno zahtevo za spremembo ali 
nadomestitev sklepa iz člena 17(1) ali 
17(2). V ta namen lahko država članica po 
posvetovanju z nacionalnimi socialnimi 
partnerji predlaga spremenjen ali nov načrt 
za okrevanje in odpornost.
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Or. en

Predlog spremembe 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če zadevna država članica v šestih 
mesecih od začasne prekinitve ni sprejela 
potrebnih ukrepov, Komisija v skladu s 
členom 14(1) finančne uredbe razveljavi 
znesek finančnega prispevka, potem ko je 
zadevni državi članici omogočila, da v 
dveh mesecih od obvestila predloži svoje 
pripombe o njenih ugotovitvah.

6. Če zadevna država članica v šestih 
mesecih od začasne prekinitve ni sprejela 
potrebnih ukrepov, Komisija znesek 
zadevnega finančnega prispevka da na 
voljo regionalnim in lokalnim organom 
ter drugim deležnikom, vključno s 
socialnimi partnerji in organizacijami 
civilne družbe, ki prispevajo k 
obravnavanju izzivov, opredeljenih v 
načrtu za okrevanje in odpornost, potem 
ko je zadevni državi članici omogočila, da 
v dveh mesecih od obvestila predloži svoje 
pripombe o njenih ugotovitvah.

Or. en

Predlog spremembe 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če v 18 mesecih po sprejetju sklepa 
iz člena 17(1) zadevna država članica ni 
dosegla vidnega napredka v zvezi z 
zadevnimi mejniki in cilji, se znesek 
finančnega prispevka v skladu s 
členom 14(1) finančne uredbe razveljavi.

7. Če v 18 mesecih po sprejetju sklepa 
iz člena 17(1) zadevna država članica ni 
dosegla vidnega napredka v zvezi z 
zadevnimi mejniki in cilji, se da znesek 
finančnega prispevka na voljo regionalnim 
in lokalnim organom ter drugim 
deležnikom, vključno s socialnimi 
partnerji in organizacijami civilne družbe, 
ki prispevajo k obravnavanju izzivov, 
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opredeljenih v načrtu za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 241
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme sklep o razveljavitvi, 
potem ko je zadevni državi članici dala 
možnost, da v dveh mesecih po prejemu 
obvestila o oceni Komisije predloži svoje 
pripombe o tem, ali ni bil dosežen noben 
vidni napredek.

Zadevna država članica ima možnost, da v 
dveh mesecih po prejemu obvestila o oceni 
Komisije predloži svoje pripombe o tem, 
ali ni bil dosežen noben vidni napredek.

Or. en

Predlog spremembe 242
Joanna Kopcińska

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevna država članica vsako četrtletje v 
okviru procesa evropskega semestra poroča 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se četrtletna poročila držav članic ustrezno 
odražajo v nacionalnih reformnih 
programih, ki se uporabljajo kot orodje za 
poročanje o napredku pri uresničevanju 
načrtov za okrevanje in odpornost.

Zadevna država članica vsako polletje v 
okviru procesa evropskega semestra poroča 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se polletna poročila držav članic ustrezno 
odražajo v nacionalnih reformnih 
programih, ki se uporabljajo kot orodje za 
poročanje o napredku pri uresničevanju 
načrtov za okrevanje in odpornost.

Or. en



AM\1211996SL.docx 119/128 PE655.970v01-00

SL

Predlog spremembe 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 21 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveščanje Evropskega parlamenta in 
Sveta ter komuniciranje o načrtih držav 
članic za okrevanje in odpornost

Obveščanje Evropskega parlamenta ter 
komuniciranje o načrtih držav članic za 
okrevanje in odpornost

Or. en

Predlog spremembe 244
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v izvedbenem aktu 
Komisije v skladu s členom 17. Zadevna 
država članica lahko od Komisije zahteva, 
da zakrije občutljive ali zaupne 
informacije, katerih razkritje bi ogrozilo 
njene javne interese.

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v izvedbenem aktu 
Komisije v skladu s členom 17.

Or. en

Predlog spremembe 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
brez nepotrebnega odlašanja posreduje 
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posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v izvedbenem aktu 
Komisije v skladu s členom 17. Zadevna 
država članica lahko od Komisije zahteva, 
da zakrije občutljive ali zaupne 
informacije, katerih razkritje bi ogrozilo 
njene javne interese.

oceno načrtov za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v skladu s 
členom 17. Zadevna država članica lahko 
od Komisije zahteva, da zakrije občutljive 
ali zaupne informacije, katerih razkritje bi 
ogrozilo njene javne interese.

Or. en

Predlog spremembe 246
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
Pregled stanja na področju okrevanja in 

odpornosti
1. Komisija pripravi pregled stanja na 
področju okrevanja in odpornosti (v 
nadaljnjem besedilu: pregled stanja), v 
katerem je prikazano stanje izvajanja 
reform in naložb, dogovorjenih v načrtu 
vsake države članice za okrevanje in 
odpornost.
2. Pregled stanja vključuje ključne 
kazalnike, kot so socialni, ekonomski in 
okoljski kazalniki, z njimi pa se oceni 
napredek, ki je v okviru načrtov za 
okrevanje in odpornost zaznan na vsakem 
od šestih področij, ki spadajo na področje 
uporabe te uredbe.
3. V pregledu stanja se navede, v kolikšni 
meri so bili ustrezni mejniki načrtov za 
okrevanje in odpornost doseženi, navedejo 
pa se tudi pomanjkljivosti, ugotovljene pri 
izvajanju mejnikov, in priporočila 
Komisije za njihovo odpravo.
4. V pregledu stanja so povzeta tudi 
glavna priporočila, ki so državam 
članicam podana v zvezi z njihovimi 
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načrti za okrevanje in odpornost. Pregled 
stanja načrtov za socialni napredek bo 
temeljil na pregledu socialnih kazalnikov 
procesa evropskega semestra in ga 
dopolnjeval.
5. Države članice si prek pregleda stanja, 
ki se izvaja v obliki rednega 
strukturiranega dialoga, stalno 
izmenjujejo primere dobre prakse.
6. Pregled stanja se redno posodablja in je 
javno dostopen na spletišču Komisije. V 
njem je navedeno stanje zahtevkov za 
plačilo, plačil, zamrznitev in ukinitev 
finančnih prispevkov.
7. Komisija pregled stanja predloži na 
predstavitvi, ki jo organizirajo pristojni 
odbori Evropskega parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 247
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letno poročilo vsebuje informacije 
o napredku zadevnih držav članic pri 
izvajanju načrtov za okrevanje in 
odpornost v okviru mehanizma.

2. Letno poročilo vsebuje informacije 
o napredku zadevnih držav članic pri 
izvajanju načrtov za okrevanje in 
odpornost v okviru mehanizma ter 
njihovem učinku na enakost žensk in 
moških.

Or. en

Predlog spremembe 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko za namene 
poročanja o dejavnostih iz odstavka 2 po 
potrebi uporabi vsebino ustreznih 
dokumentov, ki jih je uradno sprejela v 
okviru evropskega semestra.

4. Komisija lahko za namene 
poročanja o dejavnostih iz odstavka 2 po 
potrebi uporabi vsebino ustreznih 
dokumentov v okviru evropskega semestra, 
kot so nacionalni reformni programi.

Or. en

Predlog spremembe 249
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija štiri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij predloži poročilo o neodvisni oceni 
izvajanja te uredbe, najpozneje v treh letih 
po koncu leta 2027 pa tudi poročilo o 
neodvisni naknadni oceni.

1. Komisija štiri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij predloži poročilo o neodvisni oceni 
izvajanja te uredbe, najpozneje v treh letih 
po koncu leta 2027 pa tudi poročilo o 
neodvisni naknadni oceni, ki upošteva 
vidik spola.

Or. en

Predlog spremembe 250
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poročilo o naknadni oceni vsebuje 
splošno oceno instrumentov, 
vzpostavljenih s to uredbo, in vključuje 
informacije o njenem dolgoročnem učinku.

4. Poročilo o naknadni oceni vsebuje 
splošno oceno instrumentov, 
vzpostavljenih s to uredbo, in vključuje 
informacije o njenem dolgoročnem učinku, 
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med drugim tudi na enakost žensk in 
moških.

Or. en

Predlog spremembe 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 
financiranja Unije, zlasti pri promoviranju 
ukrepov in njihovih rezultatov, z 
zagotavljanjem doslednih, učinkovitih in 
sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 
različnemu občinstvu, vključno z mediji in 
javnostjo.

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 
financiranja Unije (zlasti pri promoviranju 
ukrepov in njihovih rezultatov) z 
zagotavljanjem koherentnih, učinkovitih in 
sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 
javnosti, vključno prek medijev na 
nediskriminatorni podlagi.

Or. en

Predlog spremembe 252
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Predlog uredbe
Člen 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27a
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 9(1) in (2) ter člena 17(1) se 
prenese na Komisijo za obdobje sedmih let 
od …. [datum začetka veljavnosti te 
uredbe]. Komisija pripravi poročilo o 
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prenesenem pooblastilu najpozneje devet 
mesecev pred koncem sedemletnega 
obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljšuje za enako dolga obdobja, razen 
če Evropski parlament ali Svet ne 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3. Prenos pooblastila iz člena 9(1) in (2) 
ter člena 17(1) 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.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice, v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
9(1) in (2) ter člena 17(1) 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].

Or. fr

Predlog spremembe 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, naslovljenih na 
zadevno državo članico, ali drugih 
ustreznih dokumentih v okviru evropskega 
semestra, kot so nacionalni reformni 
programi;

Or. en

Predlog spremembe 254
Marianne Vind

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata;

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki jih prinašata, brez ukrepov, ki 
bi negativno vplivali na možnost 
doseganja podnebno nevtralne EU do leta 
2050;

Or. en

Predlog spremembe 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka g – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) ali načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k razvoju ključne infrastrukture, 
zlasti v državah članicah, v katerih je 
BDP na prebivalca pod povprečjem EU, 
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raven javnega dolga pa vzdržna.

Or. en

Predlog spremembe 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, naslovljenih na 
zadevno državo članico, ali drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra.

2.1 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, naslovljenih na 
zadevno državo članico, ali drugih 
ustreznih dokumentih v okviru evropskega 
semestra, kot so nacionalni reformni 
programi.

Or. en

Predlog spremembe 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, vključno s fiskalnimi 
vidiki, ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra in so bili naslovljeni 
na zadevne države članice,

– Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, vključno s fiskalnimi 
vidiki, ali drugih ustreznih dokumentih v 
okviru evropskega semestra, kot so 
nacionalni reformni programi,

Or. en
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Predlog spremembe 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

A – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega je načrt 
ustrezen odziv na gospodarske in socialne 
razmere v zadevni državi članici.

A – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih v 
okviru evropskega semestra, kot so 
nacionalni reformni programi, poleg tega 
je načrt ustrezen odziv na gospodarske in 
socialne razmere v zadevni državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k delni obravnavi izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega je načrt 
delno ustrezen odziv na gospodarske in 
socialne razmere v zadevni državi članici.

B – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k delni obravnavi izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih v 
okviru evropskega semestra, kot so 
nacionalni reformni programi, poleg tega 
je načrt delno ustrezen odziv na 
gospodarske in socialne razmere v zadevni 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C – Načrt za okrevanje in odpornost ne 
prispeva k obravnavi nobenih izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega načrt ni 
ustrezen odziv na gospodarske in socialne 
razmere v zadevni državi članici.

C – Načrt za okrevanje in odpornost ne 
prispeva k obravnavi nobenih izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih v 
okviru evropskega semestra, kot so 
nacionalni reformni programi, poleg tega 
načrt ni ustrezen odziv na gospodarske in 
socialne razmere v zadevni državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Predlog uredbe
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) število načrtov za okrevanje in 
odpornost, kot so odobreni v izvedbenem 
aktu Komisije;

(a) število načrtov za okrevanje in 
odpornost, kot so odobreni v izvedbenem 
sklepu Komisije;

Or. en


