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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 28. maja 2020 predstavila predlog za vzpostavitev mehanizma za okrevanje in 
odpornost in z njim nadomestila svoj umaknjeni predlog programa za podporo reformam 
(RSP). Novi predlog temelji na zadnjem besedilu predloga o programu za podporo reformam 
in je tesno usklajen s političnimi smernicami, oblikovanimi v evropskem semestru. Cilji 
predloga so bili revidirani in način izvajanja mehanizma je bil prilagojen, da bi se upoštevale 
nove razmere, ki so posledica pandemije COVID-19. V tem kontekstu je bistveno strateško 
načrtovanje okrevanja in zagotavljanje trajnostne rasti s krepitvijo odpornosti evropskih 
gospodarstev in družb.

Mehanizem za okrevanje in odpornost bo ključen program Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje kot dela spremenjenega večletnega finančnega okvira. Mehanizem je tudi del niza 
ukrepov, ki so bili razviti kot odziv na sedanjo pandemijo COVID-19, kot je „naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus“.

Njegov namen je zagotoviti obsežno finančno podporo za spodbujanje oblikovanja in 
izvajanja zelo potrebnih dolgoročnih reform in z njimi povezanih javnih naložb v državah 
članicah. Splošni cilj mehanizma je spodbujati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo 
Unije z ukrepi, ki zadevnim državam članicam omogočajo hitrejše in bolj trajnostno 
okrevanje ter večjo odpornost, blažijo socialne in gospodarske posledice krize ter podpirajo 
zeleni in energetski prehod in spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in trajnostno rast.

V širšem pogledu bo mehanizem za reformo in odpornost prispeval tudi k izvajanju zavez 
Unije in držav članic v okviru evropskega stebra socialnih pravic in Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

Podpora v okviru mehanizma se zagotovi v odziv na zahtevo države članice, ki jo poda na 
prostovoljni osnovi, ter se nudi v obliki nepovratne podpore v neposrednem upravljanju in v 
obliki posojil.

Države članice bodo morale pripraviti nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, ki bodo 
vključevali skladen sveženj ukrepov za izvajanje reform in projektov javnih naložb ter bodo 
morali biti usklajeni 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. Ti načrti bodo priloga 
nacionalnih reformnih programov, poročanje o napredku pri njihovem izvajanju pa bo ravno 
tako potekalo v okviru evropskega semestra. 

Komisija je hkrati z mehanizmom za okrevanje in odpornost predlagala tudi uredbo o 
instrumentu za tehnično podporo, ki bo zagotavljal podporo za krepitev upravnih zmogljivosti 
in dolgoročne strukturne reforme v državah članicah ter spodbujal izvajanje priporočil za 
posamezne države, ki so naslovljena na države članice v okviru evropskega semestra.

Pripravljavec mnenja pozdravlja novi predlog Komisije za vzpostavitev mehanizma za 
okrevanje in odpornost ter je prepričan, da bo ta odigral ključno vlogo pri okrevanju in obnovi 
Unije. Zavzema se, da se v okviru tega mehanizma oblikuje steber, namenjen reformam in 
naložbam za naslednjo generacijo, zlasti za mlade in otroke. To odraža njegovo trdno 
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privrženost ideji, da bi moral biti mehanizem za okrevanje in odpornost v prihodnost 
usmerjen instrument, ki je zasnovan tako, da bo koristil prihodnji generaciji.

Pričujoče mnenje se opira na mnenje o vzpostavitvi programa za podporo reformam 
(2018/0213(COD)), ki ga je Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sprejel 26. maja 2020. 
Zato vključuje vse predloge sprememb, ki so relevantni tudi za mehanizem za okrevanje in 
odpornost.

Poleg tega želi pripravljavec mnenja predlagati dodatne spremembe, s katerimi se poudari 
pomen strukturnih reform, utemeljenih na solidarnosti, integraciji in socialni pravičnosti, ki 
sodijo med cilje evropskega semestra, z njimi pa se zagotovijo enake možnosti in 
enakopraven dostop do njih, tudi kar zadeva socialno varstvo, zaščitijo ranljive skupine in 
izboljšajo življenjski standardi za vse državljane. Po njegovem mnenju bodo reforme, ki se jih 
poskuša doseči, deležne široke podpore, če bodo države članice v postopku predložitve 
zahtevkov za finančno podporo v okviru mehanizma predvidele posvetovanja z ustreznimi 
deležniki in nacionalnimi parlamenti.

Pripravljavec mnenja predlaga razširitev področja uporabe mehanizma (člen 3) z vključitvijo 
širokega niza političnih področij, na primer ukrepov za izobraževanje, vseživljenjsko učenje 
in usposabljanje; ukrepov za boljšo prihodnost prikrajšanih otrok, mladih, starejših in 
invalidov; ukrepov za zmanjšanje diskriminacije in spodbujanje enakosti med spoloma, 
ukrepov za promocijo pogojev, s katerimi se spodbujajo podjetniške priložnosti ter znanja in 
spretnosti; ukrepov za izvajanje podnebnih ukrepov; ukrepov za izboljšanje zmogljivosti 
javnih institucij pri zagotavljanju pravic mobilnih in čezmejnih delavcev; ukrepov za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje ter vključevanje mladih na trg dela; ukrepov pokojninske 
reforme in ukrepov za izboljšanje sistemov javnega zdravstva.

Pripravljavec mnenja predlaga tudi spremembo, ki je posebej posvečena položaju držav 
članic, ki se soočajo s prevelikimi neravnotežji, in držav članic, katerih valuta ni evro in 
močno zaostajajo v strukturnem razvoju.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske 
in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 

(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 
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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.

in spremlja njihovo izvajanje. Kot cilji 
evropskega semestra se obravnavajo tudi 
strukturne reforme, utemeljene na 
solidarnosti, integracija in socialna 
pravičnost, z namenom ustvarjanja 
kakovostnih delovnih mest in rasti, 
zagotavljanja enakih možnosti in 
enakopravnega dostopa do njih, tudi kar 
zadeva socialno varstvo, zaščite ranljivih 
skupin in izboljšanja življenjskih 
standardov za vse državljane. 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 2

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, sprostitvi 
potenciala za rast in prilagajanju na 
tehnološki razvoj, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 3

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, 
ustvarjanje delovnih mest in oblikovanje 
odpornih trgov dela. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 4

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 

(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, 
povezanih s priporočili Komisije za 
posamezne države v okviru evropskega 
semestra, ter s tem povezanih javnih 
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Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

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.

Or. en

Predlog spremembe 5

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 pravičnega 
prehoda in skupnega cilja, da bi bilo 25 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih 
podnebnim ciljem.

Or. en

Predlog spremembe 6

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 

(13) Da se omogoči sprejemanje 
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 
(PDEU), kar zadeva odložitev ali odpravo 
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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.

odložitve roka za sprejetje sklepov o 
predlogih načrtov za okrevanje in 
odpornost ter 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] (...). Zlasti je 
pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 
vključno na ravni strokovnjakov, in da se 
ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.
_________________
1a. UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) 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, izobraževanjem in 
spretnostmi, politikami za otroke in 
mlade, raziskavami in inovacijami, 
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pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
javnimi zdravstvenimi sistemi ter 
politikami, ki so skladne z evropskim 
stebrom socialnih pravic, kot so socialno 
varstvo, visokokakovostna delovna mesta 
in naložbe, enakost spolov in vključevanje 
invalidov.

Or. en

Predlog spremembe 8

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, odpornih 
gospodarskih in socialnih struktur, 
odpornih trgov dela, obravnavanje 
demografskih izzivov ter krepitev 
upravnih in institucionalnih zmogljivosti. 
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 
kakovostnih delovnih mest in spodbujanju 
trajnostne rasti, pa tudi inovativne in 
trajnostne ponovne industrializacije, 
reform izobraževalnega sistema in sistema 
usposabljanja, ter podpiranju reform v 
državah članicah, katerih valuta ni evro, 
da bi olajšali prevzemanje evra kot 
njihove valute.

Or. en
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Predlog spremembe 9

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 
organizacijami civilne družbe, v skladu z 
ustreznimi določbami kodeksa dobre 
prakse v okviru kohezijske politike, pa 
tudi z nacionalnimi parlamenti. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral biti 
skladen z zadevnimi izzivi in prednostnimi 
nalogami posameznih držav članic, 
opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra ob upoštevanju specifičnih 
socialnih kazalnikov, opredeljenih za 
vsako državo članico, 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
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za informirano pripravo in 
izvajanje načrtov za okrevanje in odpornost 
s strani držav članic bi moral imeti Svet v 
okviru evropskega semestra možnost 
razpravljati o stanju zmogljivosti za 
okrevanje, odpornost in prilagajanje v 
Uniji. Za pridobivanje ustreznih dokazov 
bi morala ta razprava temeljiti na strateških 
in analitičnih informacijah Komisije, ki so 
na voljo v okviru evropskega semestra, in 
informacijah o izvajanju načrtov v 
predhodnih letih, če so te na voljo.

(18) Za informirano pripravo in 
izvajanje načrtov za okrevanje in odpornost 
s strani držav članic bi morala imeti 
Evropski parlament in Svet v okviru 
evropskega semestra možnost razpravljati 
o stanju zmogljivosti za okrevanje, 
odpornost in prilagajanje v Uniji. Za 
pridobivanje ustreznih dokazov bi morala 
ta razprava temeljiti na strateških in 
analitičnih informacijah Komisije, ki so na 
voljo v okviru evropskega semestra, in 
informacijah o izvajanju načrtov v 
predhodnih letih, če so te na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 11

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 

(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, obseg posvetovanja z 
regionalnimi in lokalnimi organi ter 
drugimi deležniki, tudi s socialnimi 
partnerji in organizacijami civilne družbe, 
ki se izvede pred predložitvijo načrta, 
vključno s cilji in mejniki, ter opredeljevati 
pričakovani učinek načrta za okrevanje in 
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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.

odpornost na potencial rasti, ustvarjanje 
delovnih mest ter gospodarsko in socialno 
odpornost, pa tudi socialne kazalnike, ki 
jih je treba izboljšati, v skladu z evropskim 
stebrom socialnih pravic in cilji 
Združenih narodov za trajnostni razvoj; 
vključevati bi moral tudi ukrepe, povezane 
z zelenim in digitalnim prehodom, ter po 
potrebi oceno učinka zelenega in 
digitalnega prehoda z vidika izgubljenih 
delovnih mest in pomanjkanja socialne 
zaščite, pa tudi ustrezne ukrepe za 
reševanje teh težav; 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 12

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 
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.

(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 
dodelitev do 31. decembra 2025. 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 2025.

Or. en
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Predlog spremembe 13

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 
obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov.

(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 2025. 
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 
treba omogočiti izplačevanje posojila v 
obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) 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 ali kadar 
sprememba socialnih in ekonomskih 
kazalnikov občutno vpliva na prvotni 
načrt, ki ga je predložila, lahko Komisiji 
poda utemeljen zahtevek za spremembo 
ali nadomestitev njenega sklepa. V ta 
namen bi morala imeti država članica 
možnost, da predlaga spremembe načrta 
za okrevanje in odpornost ter uporabi 
instrument za tehnično podporo.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32b) Če se z evropskim semestrom, 
zlasti prek priporočil za posamezne 
države, opredelijo izzivi, ki zahtevajo 
nujne reforme, vendar zadevna država 
članica neustrezno uporabi dodeljena 
sredstva ali pa je Komisija začasno 
prekinila izplačevanje teh sredstev, bi 
morali ukrepi na regionalni in lokalni 
ravni, ki pomagajo pri reševanju teh 
izzivov, še naprej uživati koristi tega 
mehanizma. Kadar država članica, za 
katero je odobreno odstopanje v smislu 
člena 139(1) PDEU, ne uporabi 
dodeljenih sredstev, bi morala biti ta 
sredstva na voljo za predloge, pripravljene 
po posvetovanju z regionalnimi in 
lokalnimi organi ter drugimi deležniki, 
vključno s socialnimi partnerji in 
organizacijami civilne družbe, da bi se 
spodbudila odprta razprava v podporo 



PA\1209952SL.docx 15/39 PE655.646v01-00

SL

ukrepom za spodbujanje raziskav, javne 
razprave in razširjanje informacij v zvezi z 
reformami, ki so potrebne za odpravljanje 
negativnih posledic pandemije COVID19.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32c) Države članice, ki se soočajo s 
prevelikimi neravnotežji, in države 
članice, katerih valuta ni evro, ter države 
članice, ki znatno zaostajajo v 
strukturnem razvoju, bi morale imeti 
možnost, da v svojih načrtih za okrevanje 
in odpornost predlagajo reforme za 
odpravljanje težav, ki so privedle do takih 
čezmernih neravnotežij.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se komunikacijske 
dejavnosti Komisije, zlasti v zvezi z 
obveznostjo uporabe podpore, 
zagotovljene v okviru mehanizma, 
ustrezno razširjajo na primerni regionalni 
in lokalni ravni.

Or. en
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Predlog spremembe 18

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 uredbe. 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 

(39) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 PDEU, kar zadeva 
oblikovanje načrtov za okrevanje in 
odpornost, ki jih morajo izvesti države 
članice, ter ustrezni finančni prispevek, ki 
se jim dodeli. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje13. 
Za zagotovitev enakopravnega 
sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 
Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 
vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa se 
sistematično lahko udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov. Po sprejetju 
delegiranega 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 PDEU. 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 
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države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

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).

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Področja politike iz odstavka 1 
vključujejo ukrepe, ki ustvarjajo boljšo 
prihodnost za naslednjo generacijo, in 
sicer:
(a) ukrepe za izobraževanje, 
vseživljenjsko učenje in usposabljanje, 
digitalizacijo in razširitev vloge javnih 
zavodov za zaposlovanje, vključno z 
razvojem nacionalnih in regionalnih 
strategij in ukrepov za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo, boljšim napovedovanjem 
sprememb na trgu dela, politikami za 
otroke in mlade, enakimi možnostmi in 
dostopom za vse;
(b) ukrepe za boljšo prihodnost za 
prikrajšane otroke, mlade, starejše in 
invalide, boj proti revščini in neenakosti, 
spodbujanje socialne vključenosti, 
socialne varnosti in sistemov socialnega 
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varstva v skladu z načeli evropskega 
stebra socialnih pravic, razvoj socialne 
infrastrukture, sistemov javnega zdravja 
in zdravstvenega varstva ter kohezijske, 
azilne, migracijske in mejne politike;
(c) ukrepi za zmanjšanje 
diskriminacije na podlagi spola in 
spodbujanje enakosti spolov, odpravo 
razlik v plačah, primeren družinski dopust 
in prožne oblike dela ter povečano 
udeležbo žensk na trgu dela, tudi z 
zagotavljanjem enakih možnosti in 
poklicnega napredovanja;
(d) ukrepe za podpiranje pogojev za 
spodbujanje podjetniških priložnosti ter 
znanj in spretnosti, zlasti za mala in 
srednja podjetja;
(e) ukrepe za izvajanje podnebnih 
ukrepov, mobilnost, boj proti energetski 
revščini, spodbujanje energijske 
učinkovitosti in učinkovite rabe virov, 
obnovljive vire energije, za diverzifikacijo 
oskrbe z energijo in doseganje energetske 
varnosti ter za kmetijski sektor, ribištvo in 
trajnostni razvoj podeželja in čezmejnih 
območij;
(f) ukrepe za izboljšanje zmogljivosti 
javnih ustanov, da jamčijo za pravice 
mobilnih in čezmejnih delavcev, tudi 
glede varnih in enakih delovnih pogojev 
in zakonitih plač zanje ter da prejmejo vse 
potrebne informacije;
(g) ukrepe za poklicno izobraževanje 
in usposabljanje ter vključevanje mladih 
na trg dela, s poudarkom na 
izpopolnjevanju, prekvalificiranju in 
razvoju spretnosti za podporo digitalnemu 
in zelenemu prehodu, ki ne zapostavlja 
nikogar, za podjetniška ter prečna znanja 
in spretnosti, pa tudi za zasledovanje 
boljših poklicnih poti ter boljše delovne 
pogoje za vse delavce;
(h) pokojninske reforme, osredotočene 
na vzdržnost pokojninskih sistemov za 
delavce in samozaposlene, ter enake 
možnosti za ženske in moške pri 
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pridobivanju pokojninskih pravic, ki v 
skladu z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic vsem zagotavljajo 
sredstva za dostojno življenje;
(i) ukrepe za izboljšanje javnih 
zdravstvenih sistemov, vključno z boljšimi 
zmogljivostmi odzivanja na krize, 
razvojem kakovostnih in cenovno 
dostopnih storitev oskrbe in oskrbe na 
domu, varnejšimi, kakovostnejšimi in 
dostopnejšimi domovi za starejše in centri 
za oskrbo, medicinsko opremo in 
dostopnimi zdravstvenimi storitvami za 
vse državljane;

Or. en

Predlog spremembe 20

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 
politik za naslednjo generacijo za 
izboljšanje 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 
kakovostnih delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti, na primer:

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpiranje podjetništva in 
kakovostnih delovnih mest, podjetij, 
vključno z MSP, ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, konkurenčnosti, 
naložb, produktivnosti in trajnostne rasti, 
s čimer se izboljšajo življenjski standardi 
vseh državljanov ter zagotovijo enakost, 
vključevanje in dostop do socialnega 
varstva za vse v skladu s ključnimi načeli 
evropskega stebra socialnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vzpostavljanje odpornih trgov dela 
z varnimi delovnimi razmerami in 
plačami, ki omogočajo dostojno življenje, 
ter reševanje demografskih izzivov v 
skladu z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic in Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah, s čimer se zagotovi 
okoljsko in socialno trajnostno in 
demokratično Unijo, ki bo temeljila na 
ciljih trajnostnega razvoja in 
izpolnjevanju obveznosti iz Pariškega 
sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev upravne in institucionalne 
zmogljivosti držav članic, pa tudi organov 
na lokalni in regionalni ravni, v zvezi z 
izzivi, s katerimi se soočajo institucije, 
upravljanje, javna uprava ter ekonomski 
in socialni sektorji;

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sprostitev potenciala rasti za 
krepitev zmogljivosti prilagajanja, 
ustvarjanje dostojnih delovnih mest, 
zagotavljanje enakosti spolov in 
vključujočega trga dela, spodbujanje 
naložb in podpiranje procesa gospodarske 
in socialne konvergence navzgor;

Or. en

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ustvarjanje ugodnega okolja za 
naložbe ter MSP, tudi za inovativno in 
trajnostno ponovno industrializacijo, 
prilagajanje tehnološkemu razvoju, 
reševanje demografskih izzivov, 
oblikovanje odpornih trgov dela in 
krepitev socialnega vključevanja;

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spodbujanje gospodarske 
aktivnosti, ki zagotavlja, da imajo ljudje 
potrebne spretnosti za vključitev na trg 
dela, in sicer z izpopolnjevanjem, 
prekvalifikacijo in razvojem znanj in 
spretnosti; ter

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) podpiranje držav članic, katerih 
valuta ni evro, pri njihovih prizadevanjih 
za uvedbo enotne valute.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice, ki se soočajo s 
prevelikimi neravnotežji, in države 
članice, katerih valuta ni evro, ki občutno 
zaostajajo v strukturnem razvoju, lahko 
predlagajo načrte za okrevanje in 
odpornost, s katerimi rešujejo svoje 
težave.
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Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar država članica, za katero je 
odobreno odstopanje v smislu člena 
139(1) PDEU, ne uporabi dodeljenih 
sredstev, morajo biti ta sredstva na voljo 
za predloge, pripravljene po posvetovanju 
z regionalnimi in lokalnimi organi ter 
drugimi deležniki, vključno s socialnimi 
partnerji in organizacijami civilne družbe, 
da bi se spodbudila odprta razprava v 
podporo ukrepom za spodbujanje 
raziskav, javne razprave in razširjanja 
informacij v zvezi z reformami, ki so 
potrebne za odpravljanje negativnih 
posledic pandemije COVID19.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Financiranje iz odstavka 2 lahko 
krije:
(a) seminarje, konference in 
delavnice;
(b) izvedbo in objavo študij, raziskav, 
analiz in anket, vrednotenj in ocen 
učinka, poročil in učnega gradiva;
(c) organizacijo komunikacijskih 
projektov na področju učenja, 
sodelovanja, ozaveščanja in razširjanja ter 
izmenjave primerov dobre prakse, 
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organizacijo kampanj za ozaveščanje in 
obveščanje, medijskih kampanj in 
dogodkov, vključno z institucionalnim 
komuniciranjem in, kjer je ustrezno, 
komuniciranjem prek družbenih omrežij; 
ter
(d) zbiranje in objavo gradiv za 
razširjanje informacij o ukrepih, ki se 
financirajo v okviru mehanizma, vključno 
z razvojem, delovanjem in vzdrževanjem 
sistemov in orodij z uporabo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij.

Or. en

Predlog spremembe 31

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 plačila v okviru mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 32

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 

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

[…], Komisija z delegiranim aktom v 
skladu s členom 27a sprejme sklep, s 
katerim odpravi odlog roka ali začasne 
prekinitve plačil iz prejšnjega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Mehanizem spodbuja reforme, ki 
jih izvajajo lokalni organi in drugi 
deležniki. Če se z evropskim semestrom, 
zlasti prek priporočil za posamezne 
države, opredelijo izzivi, ki zahtevajo 
nujne reforme, vendar zadevna država 
članica neustrezno uporablja dodeljena 
sredstva ali pa je Komisija začasno 
prekinila izplačevanje teh sredstev, bi 
morali ukrepi na regionalni in lokalni 
ravni, ki pomagajo pri reševanju teh 
težav, še naprej uživati koristi mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 34

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 
2025 zadevni državi članici na njeno 
prošnjo odobri podporo v obliki posojila za 
izvajanje načrtov za okrevanje in 
odpornost.

Or. en
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica lahko zaprosi za 
posojilo sočasno s predložitvijo načrta za 
okrevanje in odpornost iz člena 15 ali 
kadar koli do 31. avgusta 2024. V slednjem 
primeru je treba prošnji priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji.

2. Država članica lahko zaprosi za 
posojilo sočasno s predložitvijo načrta za 
okrevanje in odpornost iz člena 15 ali 
kadar koli do 31. avgusta 2025. V slednjem 
primeru je treba prošnji priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji.

Or. en

Predlog spremembe 36

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 37

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 

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
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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.

okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednjih pet let. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov v okviru doslednega 
svežnja.

Or. en

Predlog spremembe 38

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, pri čemer upoštevajo potrebe po 
naložbah in izzive, povezane z 
regionalnimi in lokalnimi razlikami. 
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 […]
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Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Načrti za okrevanje in odpornost 
se pripravijo po posvetovanju z 
regionalnimi in lokalnimi organi ter 
drugimi deležniki, vključno s socialnimi 
partnerji in organizacijami civilne družbe, 
v skladu s členom 6 Uredbe (EU) XX/xx 
Evropskega parlamenta in Sveta1a;
__________________
1a Uredba (EU) XX/xx Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne XX o določitvi 
skupnih določb o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu plus, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter 
za Sklad za azil in migracije, Sklad za 
notranjo varnost in Instrument za 
upravljanje meja in vizume (UL L ...).

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Mehanizem bo upošteval 
tehnološki razvoj in morebiti prispeval k 
sprejetju celovitih načrtov za naložbe v 
digitalno infrastrukturo in spretnosti ter k 
oblikovanju učinkovitega okvira 
financiranja, da se zagotovi čim večja 
konkurenčnost regij v Uniji.
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Or. en

Predlog spremembe 41

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 
organizacijami civilne družbe, 
opravljenega pred predložitvijo načrta za 
okrevanje in odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 42

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) po potrebi oceno učinka zelenega 
in digitalnega prehoda v smislu izgube 
delovnih mest in odsotnosti socialnega 
varstva, pa tudi ustreznih ukrepov za 
reševanje teh težav, zlasti v regijah, v 
katerih bo prišlo do obsežnih energijskih 
prehodov;

Or. en

Predlog spremembe 43

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) socialne kazalnike, ki se s 
predlaganim načrtom za okrevanje in 
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odpornost izboljšajo, in prispevek za 
izvajanje evropskega stebra socialnih 
pravic in uresničevanje ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 44

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 v dveh mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice z 
delegiranim aktom sprejme sklep v skladu 
s členom 27a, v katerem oceni načrt za 
okrevanje in odpornost. 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 45

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).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 46

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 
zaradi objektivnih okoliščin načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
ustreznimi mejniki in cilji, delno ali v 
celoti ne more več doseči, tudi kjer 
spremembe socialnih in ekonomskih 
kazalnikov občutno vplivajo na njen 
prvotni predlog, 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. Država članica 
lahko v ta namen uporabi instrument za 
tehnično podporo in kadar koli predloži 
zahtevek za tehnično podporo.

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po izpolnitvi zadevnih 
dogovorjenih mejnikov in ciljev, navedenih 
v načrtu za okrevanje in odpornost, kakor 
je bil odobren v izvedbenem aktu Komisije, 
zadevna država članica Komisiji predloži 
ustrezno utemeljen zahtevek za izplačilo 
finančnega prispevka in, po potrebi, obroka 
posojila. Države članice lahko take 
zahtevke za izplačilo Komisiji predložijo 
vsaki dve leti. Komisija v dveh mesecih od 
prejema zahtevka oceni, ali so bili ustrezni 
mejniki in cilji iz sklepa iz člena 17(1) 
zadovoljivo izvedeni. Za namen ocene se 
upošteva tudi operativna ureditev iz 

3. Po izpolnitvi zadevnih 
dogovorjenih mejnikov in ciljev, navedenih 
v načrtu za okrevanje in odpornost, kakor 
je bil odobren v delegiranem aktu 
Komisije iz člena 17(1), zadevna država 
članica Komisiji predloži ustrezno 
utemeljen zahtevek za izplačilo finančnega 
prispevka in, po potrebi, obroka posojila. 
Države članice lahko take zahtevke za 
izplačilo Komisiji predložijo vsaki dve leti. 
Komisija v dveh mesecih od prejema 
zahtevka oceni, ali so bili ustrezni mejniki 
in cilji iz delegiranega akta iz člena 17(1) 
zadovoljivo izvedeni. Za namen ocene se 
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člena 17(6). Komisiji lahko pomagajo 
strokovnjaki.

upošteva tudi operativna ureditev iz 
člena 17(6). Komisiji lahko pomagajo 
strokovnjaki.

Or. en

Predlog spremembe 48

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 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. Komisija 
zagotovi, da regionalni in lokalni organi 
ter drugi deležniki, vključno s socialnimi 
partnerji in organizacijami civilne družbe, 
ki izvajajo načrt za okrevanje in 
odpornost, še naprej uživajo koristi 
mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 49

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 

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 
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poročanje o napredku pri uresničevanju 
načrtov za okrevanje in odpornost.

poročanje o napredku pri uresničevanju 
načrtov za okrevanje in odpornost, med 
drugim o ukrepih, sprejetih za zagotovitev 
usklajenosti med mehanizmom, 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi ter drugimi programi, ki jih 
financira Unija. Poročilo se posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu sočasno 
in brez nepotrebnega odlašanja.

Or. en

Predlog spremembe 50

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 sočasno in brez nepotrebnega 
odlašanja posreduje načrte za okrevanje in 
odpornost, kakor so bili odobreni v 
delegiranem aktu Komisije v skladu s 
členom 17.

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da se 
komunikacijske dejavnosti Komisije iz 
odstavka 2, zlasti v zvezi z obveznostjo 
uporabe podpore, zagotovljene v okviru 
mehanizma, ustrezno razširjajo na 
primerni regionalni in lokalni ravni. 
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Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Letno poročilo Četrtletno poročilo

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija o izvajanju mehanizma iz 
te uredbe letno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

1. Komisija o izvajanju mehanizma iz 
te uredbe sočasno posreduje četrtletno 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 54

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

Or. en
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Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Letno poročilo vsebuje tudi 
naslednje informacije:

3. Četrtletno poročilo vsebuje tudi 
naslednje informacije:

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) uporabo instrumenta za tehnično 
podporo za pripravo, izvajanje, revizijo in 
izboljšanje načrtov za okrevanje in 
odpornost; ter

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) informacije o obsegu posvetovanja 
z regionalnimi in lokalnimi organi ter 
drugimi deležniki, tudi s socialnimi 
partnerji in organizacijami civilne družbe, 
opravljenega pred predložitvijo načrta za 
okrevanje in odpornost.

Or. en
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Predlog spremembe 58

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

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da se 
informacije in komunikacijske dejavnosti 
Komisije iz odstavka 2, zlasti v zvezi z 
obveznostjo uporabe podpore, 
zagotovljene v okviru mehanizma, 
ustrezno razširjajo na primerni regionalni 
in lokalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 črtano
Postopek v odboru
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1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

Or. en

Predlog spremembe 61

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 prenosu pooblastila najpozneje 
devet mesecev pred koncem sedemletnega 
obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljšuje za enako dolga obdobja, razen 
če Evropski parlament ali Svet 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 



PE655.646v01-00 38/39 PA\1209952SL.docx

SL

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 v skladu s 
členom 9(1) in (2) ter členom 17(1) začne 
veljati le, če niti Evropski parlament niti 
Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v 
roku dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za [dva 
meseca].

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2.4 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k izvajanju načel evropskega 
stebra socialnih pravic in doseganju ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj,

Or. en

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2.4 – alinea 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k boljši prihodnosti za naslednjo 
generacijo,

Or. en

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2.4 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k sprejetju celovitih načrtov za 
naložbe v digitalno infrastrukturo in 
spretnosti ter k oblikovanju učinkovitega 
okvira financiranja zanje, s čimer bi se 
moralo poskrbeti za čim večjo 
konkurenčnost regij v Uniji,

Or. en


