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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Okoljska kriza, s katero se soočamo, je čedalje bolj pereča. Evropska unija je s Skladom za 
pravični prehod (SPP) in z zavezo, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralno Evropo, 
izkazala pripravljenost nameniti konkretna proračunska sredstva, da bi na področju 
gospodarstva izvedla nujno potrebni ekološki prehod. Zavezuje se, da bo v času teh 
sprememb svojim državljanom stala ob strani in regijam pomagala, da bodo lahko izkoristile 
skupno priložnost za izgradnjo trajnostne in pravične prihodnosti.

S pandemijo covida-19 je postalo jasno, da so sedanji razvojni modeli nestabilni in da zato še 
bolj kot prej potrebujemo ustrezne evropske varnostne mehanizme. Krize, ki ogrožajo našo 
družbo, se medsebojno ne izključujejo, pač pa se krepijo, saj povečujejo neenakosti in vodijo 
v družbeno izolacijo. Zato mora evropska zakonodaja okrepiti zmogljivosti Evropske unije, 
da se bo lahko ta nanje odzvala.

Naši sodržavljani menijo, da moramo pri spoprijemanju z današnjimi izzivi sodelovati in 
nastopiti enotno. 82 % Evropejcev tudi meni, da je treba energetski prehod finančno 
podpreti1. Posledice podnebnih sprememb jasno nakazujejo, da je naše preživetje odvisno od 
tega, ali bomo zmožni skupaj spremeniti način življenja.

Naša energetska, gospodarska, socialna in okoljska politika mora iti v korak s tokom 
zgodovine. Evropska unija pa z zelenim dogovorom za Evropo2 zavrača spremembe v svetu in 
je mnenja, da so lahko regije same vektorji sprememb. Naložbeni načrt za trajnostno Evropo3 
temelji na mehanizmu za pravičen prehod (MPP), iz katerega bodo lahko v obdobju 2021–
2027 regije, ki jih je prehod na zeleno gospodarstvo najbolj prizadel, črpale najmanj 100 
milijard EUR.

Prvi od treh stebrov MPP je predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Sklada za pravični prehod4. Okrepljena podpora EU ne more biti zgolj v obliki brezpogojne 
dodelitve nepovratnih sredstev državam članicam, kajti če naj bi bila evropska politika 
usklajena, verodostojna in učinkovita, morajo članice obvezno spoštovati svoje podnebne 
zaveze.

Območja, ki največ potrebujejo prehod, v 21. stoletju zaradi gospodarskih kot tudi družbenih 
kriz ne smejo biti zapostavljena. Za evropski projekt, ki mora zdaj zbližati svoje tradicije in 
moči, da bi skupaj spodbudili vključujoče sistemske spremembe, so ta območja izredno 
pomembna. SPP je odraz teh prizadevanj in naj bi deloval vzporedno z drugima dvema 
stebroma mehanizma za pravičen prehod, ki se morata deloma posvetiti tudi tem območjem. 
Namen sklada je čim bolj lokalno podpirati prebivalstvo, da bo postalo odpornejše in da ne bo 
nobeno območje zapostavljeno.

Pripravljavec mnenja izpostavlja tri razsežnosti, ki so bistvene pri spremljanju sklada, da si 
bodo območja in njihovo prebivalstvo s tem prehodom zagotovila boljšo prihodnost.

1 Druga izdaja podnebne raziskave EIB, izvedene v sodelovanju z inštitutom BVA, objavljena 13. marca 2020. 
2 Zeleni dogovor za Evropo z dne 11. decembra 2019
3 COM(2020)0021 z dne 14. januarja 2020.
4 COM(2020)0022 z dne 14. januarja 2020.
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Prvič, prednostno se bo moral osredotočiti na ljudi in socialno blaginjo, če naj bi se zares 
uporabljal na pravičen način. Njegovi učinki bodo morali biti za prebivalstvo otipljivi in na 
zadevnih območjih vidni. To bi lahko dosegli z ukrepi za aktiviranje trga dela (izobraževanje, 
usposabljanje, podpora pri ustanavljanju podjetij, mobilnost itd.), pa tudi z nekaterimi 
pasivnimi podpornimi ukrepi (financiranje pokojninskih vrzeli).

V okviru sklada bo treba tudi določiti pogoje za zagotovitev trajnostnega gospodarstva na 
posameznih območjih. Pri vsaki naložbi iz sklada bo treba upoštevati socialni in okoljski 
vidik.

Sklad bo moral podpirati tudi ukrepe na področju „socialne infrastrukture“, ki območja v 
prehodu podpirajo tako, da bodo še naprej ostala dinamična, skupnostno naravnana in 
solidarnostna (zdravstvene storitve, stanovanja itd.). Poleg fizične infrastrukture je za 
dostopnost sklada bistvenega pomena okrepitev zmogljivosti lokalnih deležnikov za 
sodelovanje pri prehodu.

Pripravljavec mnenja v SPP vidi nekakšno „evropsko tranzicijsko tovarno5“. Ključ do 
uspešnih procesov sprememb in preobrazbe teh območij leži v vključevanju njihovega 
prebivalstva v snovanje strategij ter zavestnega angažiranja združenj in nosilcev lokalnih 
projektov. Za ekološki prehod na teh območjih je potrebno predvsem izvajanje javnih politik, 
ki vodijo v spremembo predstav in spodbujajo iskanje lokalnih rešitev.

Sklad za pravični prehod regijam, ljudem in podjetjem ponuja priložnost za uspešen prehod.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Regulativni okvir, ki ureja 
kohezijsko politiko Unije za obdobje 
2021–2027 v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije glede izvajanja 

(1) Regulativni okvir, ki ureja 
kohezijsko politiko Unije za obdobje 
2021–2027 v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije glede izvajanja 

5 O modelu prehoda, ki je bil razvit v občini Loos-en-Gohelle v Franciji,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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Pariškega sporazuma in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
zelene cilje. S to uredbo se izvaja ena od 
prednostnih nalog iz sporočila o evropskem 
zelenem dogovoru (v nadaljnjem 
besedilu: evropski zeleni dogovor)11, je pa 
del naložbenega načrta za trajnostno 
Evropo12, ki zagotavlja namensko 
financiranje prek mehanizma za pravični 
prehod v okviru kohezijske politike, da se 
obravnavajo gospodarski in socialni stroški 
prehoda na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, pri katerem se preostale 
emisije toplogrednih plinov izravnajo z 
enakovredno absorpcijo.

Pariškega sporazuma, da se dvig svetovne 
temperature omeji na manj kot 1,5°C, 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj z osredotočanjem financiranja Unije 
na zelene cilje ter Evropskega stebra 
socialnih pravic. S to uredbo se izvaja ena 
od prednostnih nalog iz sporočila o 
evropskem zelenem dogovoru (v 
nadaljnjem besedilu: evropski zeleni 
dogovor)11, je pa del naložbenega načrta 
za trajnostno Evropo12, ki zagotavlja 
namensko financiranje prek mehanizma za 
pravični prehod v okviru kohezijske 
politike, da se obravnavajo gospodarski in 
socialni izzivi prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, ki 
temelji na obnovljivih virih energije, je 
izjemno z viri gospodarno in energetsko 
učinkovito ter bo doseženo karseda hitro 
in najpozneje do leta 2050, ter da se 
regijam in prebivalcem Unije zagotovijo 
socialna in ekonomska podpora ter 
podpora na področju trga dela.

__________________ __________________
11COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

11COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

12COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020. 12COM(2020)0021 z dne 14. januarja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije. 
Evropski svet je 12. decembra 2019 podprl 
cilj podnebne nevtralnosti Unije do leta 
2050 v skladu s cilji Pariškega sporazuma. 
Čeprav bo boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja 
dolgoročno koristil vsem, srednjeročno pa 

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo, ki v celoti temelji na 
obnovljivih virih energije in je izjemno 
gospodarno z viri in energetsko 
učinkovito, je eden od najpomembnejših 
ciljev politike Unije. Po ugotovitvah 
podnebne raziskave Evropske investicijske 
banke 82 % državljanov Unije želi 
specifično finančno podporo za energetski 
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bo tudi za vse pomenil priložnosti in 
izzive, pa vse regije in države članice 
prehoda ne začenjajo iz istega izhodišča, 
niti nimajo enakih zmogljivosti za 
odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa povzroča širše socialne 
in gospodarske učinke za tiste regije, ki so 
močno odvisne od fosilnih goriv, zlasti 
premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca, ter industrije z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov. Tak 
položaj ustvarja tveganje za to, da bodo 
različni deli Unije pri podnebnih ukrepih 
prehajali z različno hitrostjo, pa tudi za to, 
da se bodo razlike med regijami 
poglabljale, kar bi škodilo ciljem socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije.

prehod. Evropski svet je 12. decembra 
2019 podprl cilj podnebne nevtralnosti 
Unije do leta 2050 v skladu s cilji 
Pariškega sporazuma. Boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja je izziv, 
ki bi lahko srednje- in dolgoročno 
pomenil priložnosti za vse, če bo socialno 
pravično zasnovan. Vendar pa vse regije 
in države članice potrebnega in skrajno 
nujnega prehoda ne začenjajo iz istega 
izhodišča, niti nimajo enakih zmogljivosti 
za odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa povzroča širše socialne 
in gospodarske učinke ter učinke na trgu 
dela za tiste regije, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv, predvsem plina, premoga, 
lignita, šote in naftnega skrilavca, in/ali 
industrije z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov, ter za ljudi, ki v teh 
regijah živijo. Tak položaj ustvarja 
tveganje za to, da bodo različni deli Unije 
pri podnebnih ukrepih prehajali z različno 
hitrostjo, hkrati pa prispeva k socialni 
neenakosti in vse večjimi razlikami med 
regijami. Zato je izjemno pomembno, da 
se nujno podprejo regije in akterji, katerih 
prispevek je bistven za zagotovitev hitrega 
prehoda v skladu s podnebnimi cilji Unije, 
da ne bi povečali vrzeli. 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
vključujoč in družbeno sprejemljiv za vse, 
zmanjšati mora neenakosti in ne sme 
nikogar prezreti. Zato bi morali Unija in 
države članice ter različni regionalni in 
lokalni akterji že od vsega začetka 
upoštevati njegove socialne in 
gospodarske posledice in posledice za trg 
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proračun Unije pomembno vlogo. dela ter uporabiti vse možne instrumente 
za ublažitev negativnih posledic in 
okrepitev pozitivnih, kot sta ustanavljanje 
novih, dostojnih in trajnostnih delovnih 
mest ali izboljšanje kakovosti zraka. Pri 
tem ima proračun Unije pomembno vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Unija bi morala spremljati in podpirati 
regije in v njih živeče ljudi pri prehodu na 
podnebno nevtralnost Unije, in sicer z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne, kohezijske in socialne cilje na 
vseh ustreznih ravneh.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) S to uredbo se vzpostavlja Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP), ki je eden od stebrov mehanizma za 
pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike. Cilj SPP je ublažiti 
negativne učinke podnebnega prehoda s 
podpiranjem najbolj prizadetih območij in 

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

prihodnje pozitivne učinke, in sicer s 
podpiranjem najbolj prizadetih območij in 
v njih živečih ljudi, zlasti zadevnih 
delavcev. V skladu s specifičnim ciljem 
SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira SPP, 
neposredno prispevati k lajšanju in 
pospeševanju prehoda, in sicer z 
ustvarjanjem novih trajnostnih 
zaposlitvenih priložnosti, z blaženjem 
negativnih socialnih posledic ter s 
financiranjem diverzifikacije, 
trajnostnosti in posodobitev lokalnega 
gospodarstva. To se odraža v specifičnem 
cilju SPP, ki je opredeljen na isti ravni in 
naveden skupaj s cilji politike iz člena [4] 
Uredbe EU [nova uredba o skupnih 
določbah].

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije iz evropskega 
zelenega dogovora, da bi ustvarili 
priložnosti za bogatejšo ter bolj 
vključujočo, zdravo in zeleno celino, bi 
moral SSP zagotavljati ključen prispevek k 
vključevanju podnebnih ukrepov in 
pospeševati prehod na podnebno 
nevtralno krožno gospodarstvo, ki bo v 
celoti temeljilo na obnovljivih virih 
energije in bo izjemno gospodarno z viri 
in energetsko učinkovito. Financiranje iz 
lastnih sredstev SPP je dodatno in 
dopolnjuje naložbe, ki so potrebne za 
doseganje splošnega cilja, da se 25 % 
proračunskih odhodkov Unije nameni za 
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podnebne cilje. Sredstva, prenesena iz 
ESRR in ESS+, bodo polno prispevala k 
doseganju tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, nacionalnih in 
regionalnih naložb in zasebnega kapitala, 
vendar teh naložb nikakor ne bi smela 
nadomestiti.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja ne samo izziv, 
temveč tudi veliko priložnost za vse. 
Potrebna bo dodatna podpora za tiste 
regije, ki so še vedno močno odvisne od 
fosilnih goriv in industrijskih dejavnosti z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov, 
ki jih je treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti in/ali 
posodobiti, in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. SPP bi zato moral 
pokrivati vso Unijo, razdelitev finančnih 
sredstev pa bi morala odražati sposobnost 
regij za financiranje naložb, s katerimi bi 
prehod na podnebno nevtralnost omogočili 
najpozneje do leta 2050.
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Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 203013 in 
ciljem podnebne nevtralnosti EU do leta 
2050 ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih, socialnih in okoljskih 
prednostnih nalog Unije. Na seznam 
naložb bi morale biti prednostno vključene 
naložbe, ki podpirajo ljudi, ustvarjanje 
delovnih mest in lokalna gospodarstva ter 
so srednje- in dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev evropskega stebra 
socialnih pravic in zelenega dogovora, pri 
tem ščitijo, ohranjajo in krepijo naravni 
kapital Unije ter izboljšujejo zdravje in 
dobrobit ob upoštevanju tveganj in 
učinkov, povezanih z okoljem. Financirani 
projekti bi morali prispevati k prehodu na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, ki bo učinkovito z viri, in 
sicer najpozneje do leta 2050. Podpora za 
nazadujoče sektorje, kot so proizvodnja 
energije na osnovi premoga, lignita, šote, 
plina, nafte in naftnega skrilavca ali 
dejavnosti izkopavanja teh trdnih fosilnih 
goriv, bi morala biti povezana in močno 
pogojena s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in bi se morala osredotočati na 
ustvarjanje delovnih mest in krepitev 
odpornosti lokalnega gospodarstva, da bi 
izravnali morebitne izgube delovnih mest. 
Kar zadeva preoblikovanje sektorjev z 
visokimi ravnmi emisij toplogrednih 
plinov, bi morala podpora spodbujati nove 
dejavnosti z uvajanjem novih tehnologij, 
inovacij na delovnem mestu, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
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podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti izvajanju načela „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“ pri vseh 
naložbenih odločitvah ter v vseh zelenih 
sektorjih, kot so obnovljivi viri energije, 
oziroma v vseh sektorjih, ki podpirajo, 
spodbujajo in pospešujejo učinkovito rabo 
virov, ter v tistih, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti. Taki ukrepi 
bi morali krepiti ustvarjanje zelenih, 
trajnostnih in dostojnih delovnih mest, 
pomagati blažiti negativne socialne 
posledice ter pospeševati prehod na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo najpozneje do leta 2050.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) S SPP bi bilo treba tudi podpreti 
naložbe v socialne, izobraževalne, 
zdravstvene in kulturne projekte, zlasti v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in ki jih je 
prizadel strukturni prehod na 
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nizkoogljično gospodarstvo, ki je 
gospodarno z viri. Neenake priložnosti v 
upravičenih regijah zadevajo predvsem 
dostop do izobraževanja, kulture, 
občinskih služb ter zdravstvenih in 
socialnih storitev. Razvoj močnega 
lokalnega gospodarstva in vključevanje 
ranljivih skupin v družbo brez 
diskriminacije lahko okrepita gospodarske 
priložnosti in zagotovita pravični prehod 
za vse. Tako bi zagotovili, da bodo ljudje, 
ki živijo v regijah, kjer prihaja do 
prehoda, vključno s tistimi, ki so dejavni v 
socialni ekonomiji in ki so bistveni za 
lokalni gospodarski razvij in socialno 
tržno gospodarstvo, imeli dostop do visoko 
kakovostnih storitev splošnega interesa, 
da bi podprli socialno pravičen prehod, 
pri katerem nihče ne bo prezrt.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Za zaščito skupin ljudi, ki bodo 
najverjetneje potrebovali podporo, da bi 
dosegli podnebni prehod, bi moral SPP 
zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev s 
posebnim poudarkom na najbolj ranljivih 
ljudeh, kot so opredeljeni v [uredbi o 
ESS+], da bi se jim pomagalo pri 
prilagajanju novim zaposlitvenim 
možnostim, da bi dosegli uravnoteženo 
zastopanost spolov po vseh sektorjih ter da 
bi zagotovili dejavne politike glede trga 
dela in veščin, namenjene v prihodnost 
usmerjenim sektorjem in zaposlovanju, 
pomoč tistim, ki jih je prehod prizadel, 
prilagojeno pomoč pri iskanju zaposlitve 
vsem kategorijam iskalcev zaposlitve ter 
da bi vsem skupinam ljudi zagotovili enak 



PA\1202704SL.docx 13/45 PE650.398v01-00

SL

dostop brez diskriminacije in aktivno 
vključevanje na trg dela.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Države članice in Komisija bi 
morale zagotoviti, da izvajanje 
prednostnih nalog, ki jih financira SPP, 
prispeva k spoštovanju in spodbujanju 
enakosti med moškimi in ženskami v 
skladu s členom 8 PDEU. Ocene so 
pokazale, da je pomembno pravočasno in 
usklajeno upoštevati cilje v zvezi z 
enakostjo spolov v vseh razsežnostih ter 
na vseh stopnjah priprave, spremljanja, 
izvajanja in ocenjevanja operativnih 
programov, in hkrati zagotoviti, da se 
sprejmejo specifični ukrepi za 
spodbujanje enakosti spolov, ekonomske 
neodvisnosti žensk, izobraževanja in 
nadgrajevanja veščin ter ponovnega 
vključevanja žrtev nasilja ženskega spola 
na trg dela in v družbo.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) SPP mora igrati pomembno vlogo 
pri blaženju socialnih posledic, ki 
presegajo gospodarstvo, in ne bi smel biti 
samo instrument za poslovne naložbe. 
Prehod bo lahko zahteven za prizadete 
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regije in ljudi, ki živijo v njih. Tveganja ne 
vključujejo samo izgube delovnih mest, 
temveč tudi izgubo lokalnih prihodkov od 
davkov in migracijo delavcev, ki bodo za 
sabo pustili mlade in starejše, kar bi lahko 
pomenilo tudi prenehanje delovanja 
nekaterih storitev (zlasti za rudarje v 
premogovnikih). Naložbe v socialno 
infrastrukturo, s katerimi bi zagotovili 
visoko raven storitev za ljudi, ki živijo v 
prizadetih območjih, in izravnali izgubo 
storitev, so zato ključna komponenta za 
zagotovitev pravičnega prehoda, pri 
katerem nihče ne bo prezrt. SPP bi moral 
zlasti sprejeti ukrepe, s katerimi bi 
preprečil recesijo ter zagotovil, da lokalno 
prebivalstvo podpre spremembe ter da se 
glede zdravstvenih in socialnih storitev in 
demokracije izboljšajo akterji lokalne 
skupnosti in infrastruktura.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki za prehod 
potrebujejo dodatno podporo, bi moral 
SPP zagotavljati podporo za produktivne 
naložbe v potencial za ustvarjanje 
delovnih mest v zelenih in trajnostnih 
MSP. Produktivne naložbe bi bilo treba 
razumeti kot naložbe v osnovna sredstva 
ali nematerialna sredstva podjetij z 
namenom proizvodnje blaga in storitev, s 
čimer se prispeva k bruto investicijam in 
zelenem, dostojnem in trajnostnem 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, če 
podpirajo krovni cilj SPP, ki je 
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tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

pospeševanje prehoda na podnebno 
odporno krožno gospodarstvo, in sicer z 
ustvarjanjem ali podpiranjem prilagajanja 
večjega števila delovnih mest, ter če ne 
vodijo k premestitvi ali ne izvirajo iz nje. 
Naložbe v obstoječe industrijske obrate, 
vključno s tistimi, ki jih zajema sistem 
Unije za trgovanje z emisijami, bi morale 
biti dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
dostojnih in trajnostnih delovnih mest. 
Vsako tako naložbo bi bilo treba ustrezno 
utemeljiti v zadevnem območnem načrtu za 
pravični prehod, biti bi morala trajnostna 
in skladna z načelom „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, iz okvira 
SPP pa bi bilo treba izključiti vse naložbe 
v infrastrukturo za fosilna goriva. Da bi se 
zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti obvezno pripraviti samostojen 
program SPP. V skladu s členom 21a 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] bi bilo treba sredstva SPP 
okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz ESRR in 
ESS+. Zadevni zneski, preneseni iz ESRR 
in ESS+, bi morali biti skladni z vrsto 
operacij, določenih v območnih načrtih za 
pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim in merljivim 
izvajanjem procesa prehoda na določenem 
območju za doseganje podnebno 
nevtralnega gospodarstva. V zvezi s tem bi 
morale regije prejemnice v državah 
članicah skupaj z zadevnimi deležniki, 
vključno s civilno družbo in zadevnimi 
lokalnimi skupnostmi, in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda, vključno z ukrepi za 
ustvarjanje delovnih mest in naložbami v 
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ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

lokalno socialno infrastrukturo, v skladu 
vsaj s svojimi nacionalnimi energetskimi in 
podnebnimi načrti, cilji trajnostnega 
razvoja OZN in evropskim stebrom 
socialnih pravic. V ta namen bi morala 
Komisija vzpostaviti platformo za pravični 
prehod, ki bi na podlagi obstoječe 
platforme za premogovniške regije v 
tranziciji omogočila dvostransko in 
večstransko izmenjavo pridobljenih 
izkušenj in dobrih praks pri vseh zadevnih 
akterjih in v vseh zadevnih sektorjih. 
Obstoječa platforma bi se morala v celoti 
uporabiti za razširjanje primerov dobre 
prakse v fazi načrtovanja.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da bi zagotovili dolgoročno 
uspešnost in pozitivne učinke prehoda 
SPP, bo morala Komisija pri zbiranju 
podatkov bolje predvideti veščine, ki bodo 
potrebne v sektorjih in industriji za 
prilagoditev na spremembe, ki jih zahteva 
novo zeleno gospodarstvo in zlasti za 
zagotovitev modelov za predvidevanje 
učinkov scenarijev razogljičenja na 
zaposlovanje.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadete 
akterje in območja, na katera je treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega gospodarstva 
najpozneje do leta 2050, zlasti kar zadeva 
preureditev ali zaprtje obratov, v katerih se 
proizvajajo fosilna goriva ali izvajajo druge 
dejavnosti z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov, ter podroben načrt za 
naložbe v socialno infrastrukturo. 
Navedena območja bi morala biti natančno 
opredeljena in ustrezati regijam na ravni 
NUTS 3 ali biti del teh regij. Načrti bi 
morali podrobno opisovati izzive, 
priložnosti in potrebe navedenih območij, 
tudi v smislu socialne infrastrukture in 
potenciala za ustvarjanje delovnih mest, 
ki sta potrebna za uspešen prehod, ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost 
najpozneje do leta 2050 in cilji evropskega 
zelenega dogovora, pri tem pa zagotoviti, 
da nihče ne bo prezrt. Finančno podporo iz 
SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki so v 
skladu z načrti za prehod. Območni načrti 
za pravični prehod bi morali biti del 
nacionalnega programa SPP, ki ga mora 
odobriti Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ciljev te uredbe, in sicer podpore (19) Ciljev te uredbe, in sicer podpore 
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območjem, ki se pri prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo soočajo z 
gospodarsko in socialno preobrazbo, 
države članice same ne morejo zadovoljivo 
doseči. Glavni razlogi za to so razlike med 
stopnjami razvitosti različnih območij in 
zaostalost območij z najbolj omejenimi 
možnostmi ter omejeni finančni viri držav 
članic in območij na eni strani ter potreba 
po usklajenem izvedbenem okviru, ki 
zajema več skladov Unije v okviru 
deljenega upravljanja, na drugi strani. Ker 
se ti cilji lažje dosežejo na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V 
skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenih ciljev –

območjem pri njihovi gospodarski in 
socialni preobrazbi ter preobrazbi trga 
dela pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, države članice same ne 
morejo zadovoljivo doseči. Glavni razlogi 
za to so razlike med stopnjami razvitosti 
različnih območij in posebni izzivi območij 
z najbolj omejenimi možnostmi ter omejeni 
finančni viri držav članic in območij na eni 
strani ter potreba po usklajenem 
izvedbenem okviru, ki zajema več skladov 
Unije v okviru deljenega upravljanja, na 
drugi strani. Ker se ti cilji lažje dosežejo na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenih ciljev –

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
skupinam ljudi in območjem, ki 
potrebujejo dodatno pomoč, da bodo do 
leta 2050 dosegli prehod Unije na krožno 
in podnebno nevtralno, ki temelji na 
obnovljivih virih energije in je izjemno 
gospodarno z viri in energetsko 
učinkovito, ter da bodo izzive pretvorili v 
priložnosti, zlasti v smislu ustvarjanja 
novih dostojnih in trajnostnih zelenih 
delovnih mest, izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter 
izobraževanja in usposabljanja za 
spodbujanje novega gospodarskega 
modela, ki zagotavlja blaginjo in dobrobit, 
hkrati pa blaži negativne učinke na 
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podnebje in okolje.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju glede omogočanja 
regijam, lokalnim skupnostim in ljudem, 
da obravnavajo socialne gospodarske, 
okoljske in s trgom dela povezane izzive in 
priložnosti prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo in družbo.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira cilj „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v vseh državah 
članicah, pri tem pa spoštuje in podpira 
krovne cilje evropskega zelenega 
dogovora in zlasti cilj podnebne 
nevtralnosti po vsej Uniji, kot je 
opredeljen v evropskih podnebnih 
pravilih, da bi obravnaval podnebne in 
okoljske izzive in hkrati zagotovil pravičen 
prehod, pri katerem ne bo nihče prezrt. 
SPP izključno podpira dejavnosti iz 
odstavkov 2a do 2d člena 4.

Or. en
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
izključno naslednje dejavnosti:

črtano

(a) produktivne naložbe v MSP, 
vključno z zagonskimi podjetji, ki vodijo h 
gospodarski diverzifikaciji in 
preusmeritvi;
(b) naložbe v ustanavljanje novih 
podjetij, tudi z uporabo podjetniških 
inkubatorjev in storitev svetovanja;
(c) naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti ter v spodbujanje 
prenosa naprednih tehnologij;
(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, energijsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije;
(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost;
(f) naložbe v obnovo in 
dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena;
(g) naložbe za krepitev krožnega 
gospodarstva, tudi s preprečevanjem 
odpadkov, zmanjšanjem obsega, 
učinkovito rabo virov, ponovno uporabo, 
popravilom in recikliranjem;
(h) izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje delavcev;
(i) pomoč iskalcem zaposlitve pri 
iskanju zaposlitve;
(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve;
(k) tehnična pomoč.
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Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. SPP skladno s členom 1 podpira 
naslednje naložbe za gospodarski prehod, 
če so upravičene v skladu z uredbo ... 
[uredba o trajnostni taksonomiji]:
(a) trajnostne naložbe v MSP, 
vključno z zagonskimi podjetji, ki vodijo k 
ustvarjanju dostojnih in trajnostnih 
delovnih mest, gospodarski diverzifikaciji 
in preusmeritvi;
(b) naložbe v ustanavljanje novih 
podjetij v trajnostnih sektorjih, ki so 
usmerjeni v prihodnost, tudi z uporabo 
podjetniških inkubatorjev in storitev 
svetovanja;
(c) naložbe v trajnostne raziskovalne 
in inovacijske dejavnosti, ki spodbujajo 
prenos naprednih zelenih in trajnostnih 
tehnologij in omogočajo prehod na 
popolnoma podnebno nevtralno krožno 
gospodarstvo, ki bo v celoti temeljilo na 
obnovljivih virih energije in bo zelo 
gospodarno z viri in energijo;
(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno energijo iz obnovljivih virov, 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 
energijsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije, če se ukrepi na strani 
povpraševanja izkažejo za očitno 
nezadostne;
(e) ciljno usmerjeni ukrepi za 
naknadno opremljanje na področju 
energijske učinkovitosti, da bi obravnavali 
energetsko revščino in slabe stanovanjske 
razmere;
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(f) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost, zlasti tiste, namenjene 
mikropodjetjem in malim podjetjem, pri 
čemer se upošteva zahteva po 
učinkovitosti virov in energijski 
učinkovitosti;
(g) naložbe v obnovo in 
dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena, 
ob hkratnem ustreznem upoštevanju 
načela, da plača onesnaževalec;
(h) naložbe za spodbujanje 
nestrupenega krožnega gospodarstva, tudi 
s preprečevanjem, zmanjšanjem obsega, 
učinkovito rabo virov, ponovno uporabo, 
popravilom in recikliranjem.

Or. en

(Točke (a) do (h) člena 2a sovpadajo s točkami (a) do (g) v predlogu Komisije, a s temi 
polkrepkimi podčrtanimi spremembami:

(a) trajnostne naložbe v MSP, vključno z zagonskimi podjetji, ki vodijo k ustvarjanju 
dostojnih in trajnostnih delovnih mest, gospodarski diverzifikaciji in preusmeritvi;

(b) naložbe v ustanavljanje novih podjetij v trajnostnih sektorjih, ki so usmerjeni v 
prihodnost, tudi z uporabo podjetniških inkubatorjev in storitev svetovanja;

(c) naložbe v trajnostne raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki spodbujajo prenos 
naprednih zelenih in trajnostnih tehnologij in omogočajo prehod na popolnoma podnebno 
nevtralno krožno gospodarstvo, ki bo v celoti temeljilo na obnovljivih virih energije in bo 
zelo gospodarno z viri in energijo;

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in nameščanje infrastrukture za cenovno dostopno 
energijo iz obnovljivih virov, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter energijsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, če se ukrepi na strani povpraševanja izkažejo za 
očitno nezadostne;

(da) ciljno usmerjeni ukrepi za naknadno opremljanje na področju energijske 
učinkovitosti, da bi obravnavali energetsko revščino in slabe stanovanjske razmere;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno povezljivost, zlasti tiste, namenjene 
mikropodjetjem in malim podjetjem, pri čemer se upošteva zahteva po učinkovitosti virov in 
energijski učinkovitosti;

(f) naložbe v obnovo in dekontaminacijo območij, sanacijo tal za rabo in projekte za 
spremembo namena, ob hkratnem ustreznem upoštevanju načela, da plača onesnaževalec;

(g) naložbe za spodbujanje nestrupenega krožnega gospodarstva, tudi s preprečevanjem, 
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zmanjšanjem obsega, učinkovito rabo virov, ponovno uporabo, popravilom in recikliranjem.)

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V skladu z odstavkom 1 SPP 
podpira socialne naložbe, tudi tiste, ki 
pomagajo pri izvajanju evropskega stebra 
socialnih pravic, in tako zagotavlja 
udeležbo in vključevanje invalidov, 
predvsem na področju:
(a) mikrofinanciranja, financiranja 
socialnih podjetij in socialnega 
gospodarstva;
(b) socialne infrastrukture;
(c) možnosti izobraževanja in 
usposabljanja, vključno s predšolsko 
vzgojo in varstvom, izobraževalnimi 
ustanovami, študentskimi stanovanji in 
digitalnimi napravami;
(d) socialnih stanovanj;
(e) zdravstvene oskrbe in dolgoročne 
nege, vključno s klinikami, bolnišnicami, 
osnovnim zdravstvenim varstvom, 
storitvami na domu in oskrbo v skupnosti;
(f) socialnih inovacij, vključno z 
inovativnimi socialnimi rešitvami in 
shemami za spodbujanje socialnih 
učinkov in rezultatov pri socialnih 
inovacijah in na sorodnih področjih;
(g) kulturnih dejavnosti in dejavnosti 
na področju kulturne dediščine s 
socialnim ciljem;
(h) infrastrukture za lokalne 
skupnosti, na primer skupnostnih in 
prostovoljskih centrov;
(i) inovativnih rešitev v zdravstvu, 
vključno z zdravstvenimi storitvami in 
novimi modeli oskrbe.
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Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. V skladu z odstavkom 1 SPP 
podpira naslednje naložbe, namenjene 
delavcem in iskalcem zaposlitve: 
(a) izpopolnjevanje in 
preusposabljanje delavcev, pa tudi oseb 
zunaj trga dela, zlasti tistih, ki imajo 
premalo izkoriščeno ali nizko stopnjo 
izobrazbe, zato da se zapolnijo vrzeli glede 
potrebnih znanj in spretnosti, ki so 
potrebne za pravičen prehod v zeleno in z 
viri gospodarno družbo;
(b) aktivne politike zaposlovanja in 
upravljanja veščin, ki bodo usmerjene v 
sektorje in delovna mesta prihodnosti, ter 
pomoč pri iskanju zaposlitve;
(c) ukrepi dohodkovne podpore za 
delavce, ki so v prehodu med zaposlitvijo, 
usposabljanjem, samozaposlitvijo ali 
upokojitvijo;
(d) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve; zagotavljanje enakega dostopa 
in enakosti spolov.

Or. en

(Točke (a) do (d) člena 2c sovpadajo s točkami (h) do (j) v predlogu Komisije, a s temi 
polkrepkimi podčrtanimi spremembami:

(h) izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev, pa tudi oseb zunaj trga dela; 
izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev, pa tudi oseb zunaj trga dela, zlasti tistih, ki 
imajo premalo izkoriščeno ali nizko stopnjo izobrazbe, zato da se zapolnijo vrzeli v znanjih 
in spretnostih, ki so potrebne za pravičen prehod v zeleno in z viri gospodarno družbo;

(i) aktivne politike zaposlovanja in upravljanja veščin, ki bodo usmerjene v sektorje in 
delovna mesta prihodnosti, ter pomoč pri iskanju zaposlitve;

(ia) ukrepi dohodkovne podpore za delavce, ki so v prehodu med zaposlitvijo, 
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usposabljanjem, samozaposlitvijo ali upokojitvijo;

(j) dejavno vključevanje iskalcev zaposlitve, zagotavljanje enakega dostopa ter 
spodbujanje in zagotavljanje enakosti spolov.)

Obrazložitev

Glede na točko (c) odstavka 2c bi morali dohodkovno podporo uporabljati omejeno, a to je 
lahko zelo koristno orodje za ublažitev razmer, na primer za posamezne delavce, ki so se 
ravno nameravali upokojiti, a bi zaradi predčasne upokojitve ali drugih vrzeli izgubili 
dohodke.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. V skladu z odstavkom 1 SPP 
podpira tehnično pomoč v zvezi z 
naložbami iz odstavkov 2a, 2b in 2c.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2e. Poleg tega lahko SPP na območjih, 
ki so opredeljena kot območja, ki 
prejemajo pomoč v skladu s točkama (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU ter v skladu s 
pravili Unije o državni pomoči iz členov 
107 in 108 PDEU, podpira produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, če so bile 
odobrene kot del območnega načrta za 
pravični prehod na podlagi informacij, ki 
se zahtevajo v skladu s točko (h) člena 
7(2), in je bilo zanje izvedeno dodatno 
preverjanje skladnosti z evropskim 
stebrom socialnih pravic. Te naložbe so 
upravičene le, če so potrebne za izvajanje 
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območnega načrta za pravični prehod ter 
če so trajnostne in ne povečujejo ali 
vzdržujejo odvisnosti od fosilnih goriv.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2f. SPP lahko podpira tudi naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, če so bile te naložbe 
odobrene kot del območnega načrta za 
pravičen prehod na podlagi informacij, ki 
se zahtevajo v skladu s točko (i) člena 7(2). 
Te naložbe so upravičene le, če so potrebne 
za izvajanje območnega načrta za pravični 
prehod ter če so trajnostne in ne 
povečujejo ali vzdržujejo odvisnosti od 
fosilnih goriv.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2g. SPP pri načrtovanju proračunskih 
sredstev in ukrepov v enaki meri podpira 
naložbe iz odstavkov 2a, 2b in 2c.

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razgradnje ali gradnje jedrskih 
elektrarn;

(a) razgradnje, gradnje ali 
podaljševanja življenjske dobe jedrskih 
elektrarn ali kakršnih koli naložb v jedrske 
elektrarne ali v upravljanje ali 
skladiščenje jedrskih odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dejavnosti iz člena 4(2b) in (2c) se 
uporabljajo izrecna izvzetja [sklada 
ESF+].

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V času izvajanja programa se v regijah na 
ravni NUTS 2, kamor sodi posamezno 
območje, finančna sredstva Unije ne bodo 
zagotavljala ne za dejavnosti novega 
pridobivanja fosilnih goriv ali šote niti za 
ponovno odprtje začasno zaprtih kopov.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, območni načrt pa je 
skladen z nacionalnim energetskim in 
podnebnim načrtom zadevne države 
članice in s cilji razogljičenja do leta 2050 
ter vmesnimi cilji za leto 2030 in če 
načrtovane dejavnosti izpolnjujejo zahteve 
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načrtovanja iz člena 4(2g).

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni ravni 
do leta 2050, vključno z jasnim rokom za 
postopno opustitev vseh fosilnih goriv in 
rokom za postopno opustitev premoga 
pred letom 2030 ter z natančno časovnico 
ključnih ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta, kjer 
morajo biti zajeti posamezni koraki do leta 
2030;

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) ocena izzivov, s katerimi se pri 
prehodu soočajo najbolj prizadeta območja, 
vključno s socialnimi, zaposlitvenimi, 
gospodarskimi in okoljskimi učinki ter tudi 
postranskimi koristmi za zdravje in dobro 
počutje pri prehodu na podnebno 
nevtralno krožno gospodarstvo, ki se bo v 
celoti opiralo na obnovljive vire energije 
in bo zelo učinkovito uporabljalo vire in 
energijo, v oceni pa so opredeljeni 
potencialno število prizadetih in 
izgubljenih delovnih mest ter tudi 
morebitno ustvarjanje novih delovnih 
mest in druge socialne posledice, razvojne 
potrebe ter cilji, ki jih je treba doseči do 
leta 2030, povezani s prehodom na neto 
ničelne emisije, prehod od rabe fosilnih 
goriv ali opustitev dejavnosti z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov na teh 
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območjih;

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) opis pričakovanega prispevka 
podpore iz SPP pri obravnavanju socialnih, 
zaposlitvenih, gospodarskih in okoljskih 
izzivov in priložnosti prehoda na podnebno 
nevtralno krožno gospodarstvo, ki se bo v 
celoti opiralo na obnovljive vire energije 
in bo zelo učinkovito uporabljalo vire in 
energijo, opisu pa se priloži natančen 
seznam načrtovanih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) ocena skladnosti načrta z drugimi 
nacionalnimi, regionalnimi ali 
teritorialnimi strategijami in načrti ter s 
sorodnimi strategijami Unije (evropski 
zeleni dogovor in evropski steber socialnih 
pravic) ter s cilji Združenih narodov na 
področju trajnostnega razvoja;

Or. en
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Predlog spremembe 42

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) natančen seznam različnih 
partnerjev in deležnikov, ki zastopajo 
ljudi, zlasti delavce posameznega območja 
in s katerimi je bilo izvedeno 
posvetovanje;

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) opis orodij in mehanizmov 
upravljanja, ki jih sestavljajo sporazum o 
partnerstvu, načrtovani ukrepi spremljanja 
in vrednotenja ter odgovorna telesa;

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) ocena, kakšne so priložnosti za 
posamezna območja in njegove prebivalce 
pri prehodu, in pri tem opiše vrste 
predvidenih dejavnosti, kar zajema tudi 
politiko trga dela in politiko za znanja in 
veščine, ki sta potrebni za dejavno 
spodbujanje in podpiranje zaposlovanja in 
ustvarjanja delovnih mest, in 
pričakovanim prispevkom k temu, da bi 
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izzive prehoda pretvorili v priložnosti za 
posamezna območja in njihove prebivalce;

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) v primeru podpore za naložbe v 
podjetja, ki niso MSP, izčrpen seznam 
operacij in podjetij ter utemeljitev potrebe 
po podpori z analizo vrzeli, ki izkazuje, da 
bi brez naložbe pričakovana izguba 
delovnih mest presegla pričakovano število 
ustvarjenih delovnih mest, ali v primeru, 
da bi bilo treba nujno prekvalificirati 
delavce in iskalce zaposlitve in za to ne bi 
bilo na voljo dovolj finančnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih potreb 
na območju, za katero je izdelan načrt.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Območni načrti za pravičen prehod so 
skladni s teritorialnimi strategijami iz 
člena [23] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], ustreznimi strategijami 
pametne specializacije, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, 
evropskim stebrom socialnih pravic, 
zavezami Unije po Pariškem sporazumu 
in cilji Združenih narodov na področju 
trajnostnega razvoja.

Or. en
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Iz območnih načrtov so izključene 
vse javne naložbe v infrastrukturo za 
fosilna goriva, omogočajo pa nadaljnjo 
okrepitev lokalnega gospodarstva in 
kratkih poslovnih razdalj.

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osnutek procesa prehoda in 
opredelitev najbolj prizadetih območij v 
državi članici

1. Osnutek procesa prehoda in 
opredelitev območij v državi članici, ki 
najbolj potrebujejo podporo pri prehodu 
na ogljično nevtralnost

Or. en

Predlog spremembe 51

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1.1. Osnutek pričakovanega prehoda na 
podnebno nevtralno krožno gospodarstvo, 
ki se bo v celoti opiralo na obnovljive vire 
energije in bo zelo učinkovito uporabljalo 
vire in energijo, v skladu s cilji 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov ter drugimi obstoječimi načrti za 
prehod s časovnico do leta 2050 za 
prenehanje ali zmanjšanje dejavnosti, kot 
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so pridobivanje plina, premoga in lignita 
ali proizvodnja, ki uporablja električno 
energijo iz premoga, načrti pa morajo 
vsebovati tudi rok za postopno opustitev 
premoga še pred letom 2030.

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – sklic: člen 7(2)(b) – točka 1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2. Opredelitev območij, za katera se 
pričakuje, da bodo najbolj prizadeta, in 
utemeljitev te opredelitve z ustrezno oceno 
gospodarskih in zaposlitvenih učinkov na 
podlagi osnutka oddelka 1.1.

1.2. Opredelitev območij (in skupin 
tamkajšnjega prebivalstva), za katera se 
pričakuje, da bodo najbolj potrebovala 
podporo za pretvorbo izzivov v priložnosti 
za svoje prebivalce, in utemeljitev te 
opredelitve z ustrezno oceno gospodarskih 
in zaposlitvenih učinkov na podlagi 
osnutka oddelka 1.1.

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ocena izzivov prehoda za vsako 
opredeljeno območje 

2. Ocena izzivov in priložnosti 
prehoda za vsako opredeljeno območje

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2.1. Ocena gospodarskih, socialnih in 
teritorialnih izzivov in priložnosti pri 
prehodu na podnebno nevtralno krožno 
gospodarstvo, ki se bo v celoti opiralo na 
obnovljive vire energije in bo zelo 
učinkovito uporabljalo vire in energijo

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.1 – sklic: člen 7(2)(c) – preglednica – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– nazadujoči sektorji in sektorji, za 
katere se pričakuje, da bodo glede na 
krovne cilje evropskega zelenega 
dogovora začeli upadati, ki naj bi zaradi 
prehoda vsi bodisi prenehali delovati ali 
vsaj močno skrčili svoje dejavnosti, 
vključno z ustrezno časovnico;

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.1 – sklic: člen 7(2)(c) – preglednica – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– pričakovana izguba delovnih mest 
in potrebe po prekvalifikaciji, znanjih in 
veščinah ter usposabljanju, pa tudi vrste 
podpore in načrtovane politike, pri čemer 
je treba upoštevati napoved potreb po 
znanju in spretnostih po sektorjih in 
panogah, da se bodo zmogli prilagoditi na 
potrebne spremembe;
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Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.1 – sklic: člen 7(2)(c) – preglednica – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– možnosti za diverzifikacijo 
gospodarstva in razvojne priložnosti.

– možnosti za diverzifikacijo 
gospodarstva in razvojne priložnosti za 
posamezna območja in njihove prebivalce 
v morebitnih že obstoječih drugih ali pa 
novih trajnostnih sektorjih in podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.1 – sklic: člen 7(2)(c) – preglednica – odstavek 2 – alinea 2 a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pričakovani učinki na različne 
kategorije lokalnega prebivalstva po 
starosti, spolu in prebivališču.

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2. Razvojne potrebe in cilji do leta 
2030 glede dosege podnebne nevtralnosti

2.2. Razvojne potrebe in cilji do leta 
2030 glede dosege podnebno nevtralnega 
in krožnega gospodarstva, ki se bo v celoti 
opiralo na obnovljive vire energije in bo 
zelo učinkovito uporabljalo vire in 
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energijo

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.2 – sklic: člen 7(2)(d) – preglednica – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– razvojne potrebe za reševanje 
izzivov prehoda; 

– razvojne potrebe za reševanje 
izzivov in izkoriščanje priložnosti 
prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.2 – sklic: člen 7(2)(d) – preglednica – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– cilji in rezultati, ki naj bi se dosegli 
s prednostnim izvajanjem Sklada za 
pravični prehod.

– cilji in rezultati, ki naj bi se dosegli 
s prednostnim izvajanjem Sklada za 
pravični prehod, tudi za ljudi na teh 
območjih, predvsem za delavce in iskalce 
zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.2 – sklic: člen 7(2)(d) – preglednica – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pričakovani cilji in rezultati za 
lokalno gospodarstvo.

Or. en
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Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.4 – sklic: člen 7(2)(g) – preglednica – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– predvidene vrste operacij in njihov 
pričakovani prispevek k spremljanju in 
dejavnemu podpiranju pravičnega 
prehoda na ničelne neto emisije.

Or. en

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.4 – sklic: člen 7(2)(h) – preglednica – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.4 – sklic: člen 7(2)(i) – preglednica – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– izčrpen seznam operacij, ki naj bi 
se podprle, ter utemeljitev, da prispevajo k 
prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo in vodijo k znatnemu 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov s 
tem, da ne presegajo ustreznih referenčnih 

– izčrpen seznam operacij, ki naj bi 
se podprle, ter utemeljitev, da prispevajo k 
prehodu na krožno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo, ki se bo v celoti opiralo na 
obnovljive vire energije in bo zelo 
učinkovito uporabljalo vire in energijo, in 
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vrednosti, ki se uporabljajo za brezplačno 
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES 
in pod pogojem, da so potrebne za zaščito 
znatnega števila delovnih mest.

da vodijo k znatnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov s tem, da ne presegajo 
ustreznih referenčnih vrednosti, ki se 
uporabljajo za brezplačno dodelitev v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES in pod 
pogojem, da so potrebne za prilagoditev, 
preoblikovanje ali opustitev zadevnih 
delovnih mest in da bodo nova delovna 
mesta dostojna in trajnostna.

Or. en

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 2.4 – sklic: člen 7(2)(j) – preglednica – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– sinergije in dopolnjevanje 
predvidenih operacij z drugimi programi v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“ (ki podpirajo proces prehoda), 
drugimi finančnimi instrumenti (Sklad za 
modernizacijo sistema Unije za trgovanje z 
emisijami) in drugimi stebri mehanizma za 
pravičen prehod (posebna shema v okviru 
sklada InvestEU in instrumenta za posojila 
v javnem sektorju, vzpostavljenega v 
sodelovanju z EIB) za obravnavo 
opredeljenih potreb po naložbah.

– sinergije in dopolnjevanje 
predvidenih operacij z drugimi programi v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“ (ki podpirajo proces prehoda), 
drugimi finančnimi instrumenti (Sklad za 
modernizacijo sistema Unije za trgovanje z 
emisijami) in drugimi stebri mehanizma za 
pravičen prehod (posebna shema v okviru 
sklada InvestEU in instrumenta za posojila 
v javnem sektorju, vzpostavljenega v 
sodelovanju z EIB) za obravnavo 
opredeljenih potreb po naložbah in za 
potrebno podporo za ljudi na prizadetih 
območjih, zlasti delavce in iskalce 
zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – točka 3.1 – preglednica – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ureditev za sodelovanje partnerjev – sporazumi o dejavni udeležbi 



PA\1202704SL.docx 43/45 PE650.398v01-00

SL

pri pripravi, izvajanju, spremljanju in 
ocenjevanju območnega načrta za pravičen 
prehod;

partnerjev, vključno z nevladnimi 
organizacijami, sindikati in drugimi 
pomembnimi predstavniki in deležniki, ki 
ljudi na prizadetih območjih, zlasti pa 
delavce in iskalce zaposlitve, zastopajo pri 
pripravi, izvajanju, spremljanju in 
ocenjevanju območnega načrta za pravičen 
prehod, ter podatke, katere organizacije 
civilne družbe naj bi pritegnili in kako naj 
bi se posvetovali s predstavniki skupnosti 
in kako naj bi dejavno sodelovali v 
procesu oblikovanja programov. 
Posvetovanje in sodelovanje bi moralo 
potekati pred in med pripravo 
programskih dokumentov ter tudi še po 
tem.

Or. en

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – točka 3.1 – preglednica – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– izid javnega posvetovanja. – izid javnega posvetovanja in opis, 
kako je bil upoštevan v načrtu.

Or. en

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – točka 3.2 – preglednica – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Spremljanje in ocenjevanje 
načrtovanih ukrepov, vključno s kazalniki 
za merjenje zmožnosti načrta, da doseže 
svoje cilje.

– Spremljanje in ocenjevanje 
načrtovanih ukrepov, vključno s kazalniki 
za merjenje zmožnosti načrta, da doseže 
svoje cilje, postopnim opuščanjem 
dejavnosti, vezanih na fosilna goriva, na 
teh območjih, številom novih trajnostnih 
in dostojnih delovnih mest in možnih 
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novih zaposlitvenih priložnosti ter s 
pričakovanimi socialnimi rezultati, na 
primer zmanjšanje skrajne revščine.

Or. en

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Priloga III – preglednica– stolpec 1 – po RCO 209 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za regijo na ravni NUTS 3, ki izvaja 
načrte pravičnega prehoda, regionalni 
socialni razvoj
RCO 301 – naložbe v mikrofinanciranje 
ter financiranje socialnih podjetij in 
socialnega gospodarstva
RCO 302 – ustanove za izobraževanje in 
usposabljanje, vključno s predšolsko 
vzgojo in varstvom, izobraževalnimi 
ustanovami, študentskimi stanovanji in 
digitalnimi napravami
RCO 303 – naložbe v socialna stanovanja
RCO 304 – zdravstveno varstvo in 
dolgoročna nega, vključno s klinikami, 
bolnišnicami, osnovnim zdravstvenim 
varstvom, storitvami na domu in oskrbo v 
skupnosti
RCO 305 – socialne inovacije, vključno z 
inovativnimi socialnimi rešitvami in 
shemami za spodbujanje socialnih 
učinkov in rezultatov na sorodnih 
področjih
RCO 306 – kulturne dejavnosti s 
socialnim ciljem
RCO 307 – infrastruktura za lokalne 
skupnosti, na primer skupnostni in 
prostovoljski centri
RCO 308 – inovativne rešitve v zdravstvu, 
vključno z zdravstvenimi storitvami in 
novimi modeli oskrbe
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RCO 308 – vključevanje invalidov in 
urejanje dostopnosti zanje

Or. en


