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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sklad za pravični prehod je prvi steber mehanizma za pravični prehod in pogoj za uspešen 
prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo. Komisija želi zagotoviti, da nihče ne bo prezrt, 
vendar predlog Sklada za pravični prehod ne izpolnjuje tega cilja. 

Prvič, ker je znesek 7,5 milijarde EUR veliko prenizek, da bi sklad izpolnil predvidene 
potrebe, ki se v nekaterih državah članicah ocenjujejo na stotine milijard do leta 2050. Zato 
menim, da so potrebna dodatna sredstva za povečanje velikosti sklada, o čemer bo treba 
razpravljati med pogajanji o prihodnjem večletnem finančnem okviru.  

Drugič, ker Komisija pomanjkanje sredstev rešuje z obveznim prenosom sredstev iz ESRR in 
ESS+. Menim, da bi s tem odtegnili sredstva drugim pomembnim ciljem in bi moralo to 
potekati le prostovoljno in po lastni presoji držav članic, ki najlažje ocenijo svoje potrebe po 
naložbah.

Tretjič, ker bi bilo treba spremeniti prednostno porabo sklada, da bi kar najbolj povečali 
njegov učinek. Regije EU, ki so odvisne od premoga in lignita, bodo najprej in najbolj 
prizadete zaradi prehoda EU na nizkoogljično gospodarstvo. Zato bi bilo treba veliko sredstev 
sklada vložiti v države članice in regije, ki so še vedno v veliki meri, če ne celo v celoti, 
odvisne od premoga in lignita, saj bodo gospodarski in družbeni učinki prehoda na trajnost 
tam najbolj očitni.  

Za lažji prehod na podnebju prijaznejše gospodarstvo v državah članicah:

– bi morale biti dovoljene naložbe v plinsko infrastrukturo, če znatno zmanjšajo emisije, 
saj bi bilo treba plin šteti kot prehodni vir energije,

– ne bi smeli diskriminirati velikih podjetij, saj lahko izvajajo naložbe v večjem obsegu, 
čeprav bi bilo seveda treba podpirati tudi MSP ter nova podjetja, in 

– treba bi bilo podpirati nove tehnologije, če so dozorele za uporabo, da bi sklad lahko v 
kratkem času prinesel konkretne spremembe.

Glede na sedanje širše politično ozadje, vključno z verjetnostjo, da bodo zaradi pandemije 
covida-19 naložbene zmogljivosti manjše, menim, da EU morda ne bo pripravljena doseči 
podnebne nevtralnosti do leta 2050.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot 
pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
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Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti tretjega odstavka 
člena 175 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti tretjega odstavka 
člena 175 in člena 322(1)(a) Pogodbe,

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Regulativni okvir, ki ureja 
kohezijsko politiko Unije za obdobje 
2021–2027 v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije glede izvajanja 
Pariškega sporazuma, zlasti cilja iz 
drugega člena tega sporazuma, in ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
okoljsko in družbeno vzdržne 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 podpre ozemlja Unije in 
njihove prebivalce, zlasti najbolj ranljive, 
s tem ko obravnava gospodarske socialne 
izzive prehoda na podnebno nevtralno, 
okoljsko vzdržno, energetsko učinkovito in 
z viri gospodarno in krožno gospodarstvo 
do najkasneje leta 2050, pri katerem se 
preostale emisije toplogrednih plinov 
izravnajo z enakovredno absorpcijo, hkrati 
pa varujejo in povečujejo naravni kapital 
ter zdravje in dobrobit prebivalcev Unije.

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

11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.
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12COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020. 12COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Prehod na podnebno nevtralno, 
okoljsko vzdržno, energetsko učinkovito in 
z viri gospodarno in krožno gospodarstvo 
je eden od najpomembnejših ciljev politike 
Unije in bo zahteval obsežne dodatne 
naložbe. Evropski svet je 12. decembra 
2019 podprl cilj podnebne nevtralnosti 
Unije do leta 2050, s katerim naj bi 
prispeval k doseganju ciljev Pariškega 
sporazuma. Medtem ko bodo ukrepi za boj 
proti podnebnim spremembam in 
degradaciji okolja dolgoročno prinesli 
splošne koristi, srednjeročno za vse 
pomenijo priložnosti in izzive, saj ne 
začenjajo vsi ljudje, ozemlja in države 
članice prehoda 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.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

usmerjen v ljudi, pravičen, vključujoč in 
družbeno sprejemljiv za vse, zmanjšati 
neenakosti in ne sme nikogar prezreti. 
Zato morajo Unija in države članice že od 
vsega začetka upoštevati njegove 
gospodarske, okoljske in socialne posledice 
ter uporabiti vse možne instrumente, da 
preprečijo in, če so neizogibne, ublažijo 
negativne posledice ter ustvarijo nove 
priložnosti za ljudi in ozemlja, ki jih bo 
prehod najbolj prizadel. Pri tem ima 
proračun Unije pomembno vlogo.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Prehod na ogljično nevtralno 
gospodarstvo je tudi priložnost za 
ustvarjanje več delovnih mest.  Glede na 
letno poročilo Komisije o razvoju na 
področju zaposlovanja in socialnih 
razmer v Evropi iz leta 2019 se bo s 
prehodom na ogljično nevtralno 
gospodarstvo povečalo število 
razpoložljivih delovnih mest. Pričakuje se, 
da bo prehod do leta 2030 poleg že 
pričakovanih 12 milijonov novih delovnih 
mest ustvaril dodatnih 1,2 milijona 
delovnih mest v EU.  Komisija meni, da bi 
prehod lahko ublažil sedanjo polarizacijo 
delovnih mest, ki izhaja iz avtomatizacije 
in digitalizacije, z ustvarjanjem delovnih 
mest tudi na sredini distribucije plač ter 
znanj in spretnosti, zlasti v gradbeništvu 
in proizvodnji.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



AD\1208754SL.docx 7/39 PE650.356v04-00

SL

(3b) Zaradi sedanjih gospodarskih in 
socialnih posledic pandemije covida-19 v 
državah članicah je pomembno, da se 
okrepijo instrumenti kohezijske politike in 
sprosti proračun Unije. Države članice bi 
morale imeti možnost, da v skladu z 
gospodarskimi in socialnimi potrebami 
prerazporejajo sredstva med skladi, 
različnimi postavkami izdatkov in 
prednostnimi nalogami, ne glede na cilje 
tematske osredotočenosti ter 
makroekonomske in/ali politične pogoje 
Unije.

Predlog spremembe 7

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. 
Podpirati bi moral ljudi in območja pri 
obravnavi socialnih, okoljskih in 
gospodarskih učinkov prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne, okoljske, gospodarske in 
socialne cilje na regionalni ravni, pri tem 
pa upoštevati učinke krize zaradi covida-
19.

Predlog spremembe 8

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 

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

pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike. Cilj SPP je podpreti 
ukrepe za pošten in uspešen prehod na 
podnebno nevtralno gospodarstvo ter 
preprečiti in, če to ni mogoče, ublažiti 
negativne učinke podnebnega in 
okoljskega prehoda s podpiranjem najbolj 
prizadetih ljudi in območij, zlasti 
neposredno prizadetih delavcev, ter 
zagotavljanjem novih priložnosti zanje. V 
skladu s specifičnim ciljem SPP bi morali 
ukrepi, ki jih podpira SPP, neposredno 
prispevati k pospeševanju in lajšanju 
posledic prehoda z ustvarjanjem novih 
trajnostnih zaposlitvenih priložnosti, 
blažitvijo negativnih posledic za 
zaposlovanje in negativnih socialnih 
posledic, ki bi lahko povzročile 
odseljevanje iz prizadetih regij ter 
financiranjem diverzifikacije in 
modernizacije lokalnega gospodarstva z 
neposredno podporo okoljsko in družbeno 
vzdržnim dejavnostim. 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].

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Velikost Sklada za pravični prehod 
bi morala biti sorazmerna s potrebami 
pravičnega podnebnega in okoljskega 
prehoda. Vse države članice bi morale 
prejeti sredstva, s katerimi bi podprla 
prehod, pri čemer se je treba osredotočiti 
na premogovniška območja, kjer še vedno 
pridobivajo premog, pa tudi na območja, 
na katerih s postopnim opuščanjem 
rudarskih dejavnosti prihaja do 
pomembnih strukturnih sprememb.
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Predlog spremembe 10

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, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SPP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov in pospešiti prehod na 
podnebno nevtralno gospodarstvo 
najpozneje do leta 2050. Financiranje iz 
lastnih sredstev SPP je dodatno in 
dopolnjuje naložbe, ki so potrebne za 
doseganje splošnega cilja, da se 40 % 
proračunskih odhodkov Unije nameni za 
podnebne cilje. Sredstva, prenesena iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR)  in Evropskega socialnega sklada 
plus (ESS+), bodo polno prispevala k 
doseganju tega cilja, če se države članice 
tako odločijo.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Prehod na podnebno nevtralnost 
se ne more zagotoviti samo s sredstvi iz 
SPP. Druga dva stebra mehanizma za 
pravični prehod bosta skupaj s SPP 
zagotovila dodaten sklop ukrepov in 
možnosti financiranja s ciljem olajšanja 
in pospešitve prehoda najbolj prizadetih 
regij. Namenski program za pravičen 
prehod v okviru programa InvestEU bo 
pritegnil zasebne naložbe, ki bodo 
koristile regijam v prehodu in njihovim 
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gospodarstvom pomagale poiskati nove 
vire rasti, kot so projekti za razogljičenje, 
gospodarska diverzifikacija regij, 
energetska, prometna in socialna 
infrastruktura. Instrument za posojila v 
javnem sektorju z Evropsko investicijsko 
banko, podprt s proračunom Unije, se bo 
uporabljal za ugodna posojila javnemu 
sektorju, na primer za naložbe v 
energetsko in prometno infrastrukturo, 
omrežja za daljinsko ogrevanje in obnovo 
ali izolacijo stavb.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Pravičen prehod pomeni tudi 
podpiranje tistih, ki so jih podnebne 
spremembe najbolj prizadele. Posledice 
spreminjanja podnebja bodo 
nesorazmerno prizadele nekatere regije in 
skupnosti, ki jih je treba podpreti v duhu 
evropske solidarnosti.

Predlog spremembe 13

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, ne da bi to 
vplivalo na druge cilje kohezijske politike 
in dodeljena finančna sredstva za druge 
cilje v okviru ESRR in ESS+;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
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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) Podnebni in okoljski prehod je 
izziv za vse države članice, toda 
dolgoročno bo prinesel tudi nove 
priložnosti. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so močno odvisne od 
trdnih fosilnih goriv, pa tudi industrijskih 
dejavnosti z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov. Te dejavnosti bo treba 
zaradi prehoda na podnebno nevtralnost 
postopno opustiti ali prilagoditi, hkrati pa 
poskrbeti za zanesljivo oskrbo s cenovno 
dostopno, varno in trajnostno energijo. 
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.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 16

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 

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

podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo skupnosti, delavce, 
lokalna gospodarstva in so srednjeročno in 
dolgoročno trajnostne, ob upoštevanju vseh 
ciljev zelenega dogovora in evropskega 
stebra socialnih pravic. Financirani 
projekti bi morali prispevati k prehodu na 
podnebno nevtralno, okoljsko vzdržno, 
energetsko učinkovito in z viri gospodarno 
in krožno gospodarstvo. Naložbe v 
prehodne vire energije, kot je zemeljski 
plin, bi morale biti upravičene do 
podpore, če vodijo v bistveno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov in omogočajo 
uporabo obnovljivega plina kot trajnostne 
alternative. Poleg tega bi morale biti 
skladne z Uredbo (EU) 2020/852 
Evropskega parlamenta in Sveta 12a, razen 
če država članica v območnem načrtu za 
pravični prehod utemelji potrebo po 
njihovi podpori in njihovo skladnost s 
ciljem podnebne nevtralnosti EU. 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 v časovnem okviru, 
ki je skladen z obveznostmi Unije iz 
Pariškega sporazuma, 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 in energetskimi cilji EU za 
leto 2030 in ciljem podnebne nevtralnosti 
EU do leta 205013 ob hkratnem ohranjanju 
in krepitvi zaposlovanja ter preprečevanju 
degradacije okolja. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti tudi boju proti 
energijski revščini, dejavnostim, ki 
spodbujajo uporabo naprednih in 
trajnostnih tehnologij, tudi umetne 
inteligence, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
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ukrepi pomagajo blažiti negativne stranske 
učinke podnebnega in okoljskega prehoda 
in prispevajo k bistvenemu zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov in uporabi 
naravnih virov. Za doseganje cilja 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 so 
potrebne naložbe v gospodarstvo, ki bo 
uporabljalo trajnostne vire in temeljilo na 
rabi biomase, ter v obnovitev degradiranih 
ekosistemov. Te naložbe so drage, do 
podpore pa bi morale biti upravičene vse 
države članice ne glede na njihovo 
finančno zmogljivost. 

_________________ _________________
12aUredba (EU) št. 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 
o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088 (UL L 198, 22.6.2020, 
str. 13).

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) 773 final/2).

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) 773 final/2).

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Sklad za pravični prehod bi moral 
podpirati dejavnosti in uvajanje 
tehnologij, ki so dolgoročno vzdržne in 
katerih delovanje po začetnem povečanju 
obsega ne bo odvisno od subvencij. 
Podprte dejavnosti ne bi smele ovirati 
razvoja in uvajanja nizkoogljičnih 
alternativnih rešitev ali povzročiti 
vezanosti na sredstva, ki ob upoštevanju 
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njihove življenjske dobe škodijo ciljem 
podnebne nevtralnosti in okoljskim ciljem.

Obrazložitev

Uskladitev s taksonomijo EU za trajnostno financiranje, o kateri so se dogovorile tri 
institucije EU, omogoča skladnost politik, vključno s podnebno in okoljsko politiko, in 
proračunskih odhodkov EU. Taksonomija EU zagotavlja osnovni referenčni okvir za 
ocenjevanje, ali so naložbe trajnostne. SPP ne podpira dejavnosti, ki bi bile v nasprotju s 
podnebnimi ali okoljskimi cilji zelenega dogovora.

Predlog spremembe 18

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 ljudi, ki najbolj občutijo 
posledice podnebnega in okoljskega 
prehoda, bi moral SPP zajemati tudi 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
zadevnih delavcev ter samozaposlenih in 
brezposelnih, da bi se jim pomagalo pri 
prilagajanju novim možnostim ter da bi se 
vsem kategorijam iskalcev zaposlitve 
zagotavljala aktivna in individualizirana 
pomoč pri iskanju zaposlitve in aktivno 
vključevanje v družbo ob hkratnem 
spoštovanju enakosti spolov in 
prizadevanjem za njihovo uravnoteženo 
zastopanost.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) SPP mora imeti pomembno vlogo 
pri blaženju socialnih posledic, ki 
presegajo gospodarstvo, in ne bi smel biti 
samo instrument za poslovne naložbe. 
Prehod na podnebno nevtralnost bo lahko 
zahteven za prizadete regije in ljudi, ki 
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živijo v njih. Tveganja ne vključujejo 
samo izgube delovnih mest, temveč tudi 
izgubo lokalnih davkov na dohodek 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 na prizadetih območjih, 
in izravnali izgubo storitev, so zato 
ključna komponenta za zagotovitev 
socialno pravičnega prehoda, pri katerem 
nihče ne bo prezrt. SPP bi moral sprejeti 
zlasti ukrepe, s katerimi bi preprečil 
recesijo ter zagotovil, da lokalno 
prebivalstvo podpre spremembe ter da se 
glede zdravstvenih in socialnih storitev in 
demokracije izboljšajo storitve, ki se 
zagotavljajo v lokalni skupnosti, in 
infrastruktura.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe, s 
posebnim poudarkom na naložbah 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, če 
so potrebne za ublažitev izgube delovnih 
mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
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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.

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, ne dopolnjujejo pa 
sredstev, prejetih v skladu z Direktivo 
2003/87/ES. 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.

__________________ ______________________
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).  

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pravila EU o državni pomoči 
morajo biti prožna, da bi lahko 
upravičene regije v prehodu privabile 
zasebne naložbe. Komisija bi morala pri 
pripravi osnutka novih smernic zato 
upoštevati tudi težave zaradi strukturnih 
sprememb v zadevnih regijah, da bi imele 
te regije dovolj prožnosti pri izvajanju 
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projektov na socialno in ekonomsko 
vzdržen način.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Podpora SPP za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, ne bi 
smela biti omejena na območja, 
upravičena do državne pomoči na podlagi 
veljavnih pravil o državni pomoči v skladu 
s točkama (a) in (c) člena 107(3) PDEU. 
Prav nasprotno, pravila o državni pomoči 
bi morala vsem regijam, ki prejemajo 
podporo iz SPP, omogočiti, da učinkovito 
in dovolj zgodaj zmanjšajo tveganje za 
izgubo delovnih mest. To bi bilo treba 
zagotoviti tudi z ustrezno prilagoditvijo 
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
________________
1aUredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Območjem, ki jih bo prehod na 
podnebno nevtralno gospodarstvo najbolj 
prizadel, bi bilo treba omogočiti, da čim 
prej dejavno obravnavajo s tem povezane 
strukturne spremembe. Za to so potrebne 
prilagoditve zakonodaje o državni pomoči, 
npr. z novo smernico Komisije na podlagi 
točke (b) ali (c) člena 107(3) PDEU, da se 
zagotovi, da je pomoč v skladu z 
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veljavnimi pravili dovoljena ne glede na 
status regij, ki jo prejmejo.

Predlog spremembe 24

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 mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
ESRR, ESS+ ali Kohezijski sklad. V 
skladu s členom 21a Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah] je mogoče 
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.

Predlog spremembe 25

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 

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim in merljivim 
izvajanjem procesa pravičnega 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 
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vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

morala Komisija vzpostaviti platformo za 
pravični prehod, ki bi na podlagi obstoječe 
platforme za premogovniške regije v 
tranziciji omogočila dvostransko in 
večstransko izmenjavo pridobljenih 
izkušenj in dobrih praks v vseh zadevnih 
sektorjih in skupnostih.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Pogoja za dodelitev finančnih 
sredstev iz SPP bi morala biti, da država 
članica podpira in dokazuje zavezanost 
cilju EU glede podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, in sprejetje dolgoročne 
strategije, ki bi bila skladna s Pariškim 
sporazumom in njegovim ciljem glede 
temperature. Če država članica teh 
pogojev ne izpolnjuje, se polovica letnih 
odobrenih sredstev zanjo začasno zadrži, 
dokler država članica zaveze ne podpre in 
dokaže.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadete ljudi 
in 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, v 
časovnem okviru, ki je skladen z 
obveznostmi iz Pariškega sporazuma. 
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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.

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 naložbene potrebe navedenih 
območij ter opredeljevati vrsto potrebnih 
operacij na način, ki zagotavlja skladen 
razvoj na podnebne spremembe odpornih 
in okoljsko vzdržnih 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. Za oceno naložb držav članic se 
lahko uporabijo naložbena področja in 
prednostne naloge, ki jih je Komisija 
opredelila v Prilogi D poročil o državah v 
okviru evropskega semestra za leto 2020.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Ciljev te uredbe, in sicer podpore 
ljudem in območjem, ki se pri prehodu na 
podnebno nevtralno in okoljsko vzdržno 
krožno gospodarstvo, ki se bo v celoti 
opiralo na obnovljive vire energije in bo 
zelo gospodarno z viri ter energijsko 
učinkovito, 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 posebni 
izzivi ljudi in 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, 
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tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenih ciljev –

lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V 
skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenih ciljev –

Predlog spremembe 29

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 
ljudem na območjih, ki se soočajo z 
različnimi resnimi socialno-ekonomskimi 
izzivi, ki izhajajo iz posebnih značilnosti 
držav članic v procesu prehoda Unije na 
podnebno nevtralno, okoljsko vzdržno, 
energijsko učinkovito in z viri gospodarno 
in krožno  gospodarstvo do najkasneje 
leta 2050 in na cilj Unije o zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov do leta 2030.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 Člen 2

Specifični cilj Specifični cilj

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 in ljudem, da obravnavajo socialne 
gospodarske in okoljske učinke prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo iz člena 
1(1).
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Predlog spremembe 31

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 socialne, 
socialnoekonomske in okoljske učinke 
prehoda v prizadetih regijah v vseh 
državah članicah.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo [X] milijarde EUR v cenah 
iz leta 2018, in se lahko povečajo, odvisno 
od primera, z dodatnimi sredstvi, 
dodeljenimi v proračunu Unije, in iz drugih 
virov v skladu z veljavnim temeljnim 
aktom. Financiranje SPP ne sme biti v 
škodo dodeljevanju sredstev drugim 
skladom večletnega finančnega okvira.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kot pogoj za dostop do sredstev, ki 
so na voljo v okviru SPP, morajo države 
članice v svojih načrtih o pravičnem 
prehodu potrditi in dokazati, da so 
zavezane cilju Unije, da najkasneje do leta 
2050 doseže podnebno nevtralnost, in v 
skladu s Pariškim sporazumom sprejeti 
dolgoročno strategijo iz člena 15 Uredbe 
(EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta 
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in Sveta 1a.
Če država članica ne izpolnjuje pogojev iz 
prvega pododstavka, se letna odobrena 
sredstva zanjo zmanjšajo za polovico, 
dokler teh pogojev ne izpolni.
Pri vmesnem pregledu iz člena 7(4) se 
oceni, ali pogoji iz tega odstavka 
zadostujejo za nemoten energetski prehod 
na podnebno nevtralno gospodarstvo iz 
člena 1(1). Komisija po potrebi sprejme 
zakonodajni predlog za spremembo tega 
odstavka.
_________________
1a Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb 
(ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od člena [21a] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] za dodatna sredstva iz 
odstavka 2, dodeljena za SPP v proračunu 
Unije ali zagotovljena iz drugih virov, ni 
potrebna dopolnilna podpora iz ESRR ali 
ESS+.

4. Z odstopanjem od člena [21a] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] je za dodatna sredstva iz 
odstavka 2, dodeljena za SPP v proračunu 
Unije ali zagotovljena iz drugih virov, 
možna dopolnilna podpora iz ESRR ali 
ESS+ v mejah, ki so določene v členu 
6(2).

Predlog spremembe 35
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V skladu z odstavkom 1 SPP 
podpira izključno naslednje dejavnosti:

2. V skladu z odstavkom 1 SPP 
podpira naslednje dejavnosti:

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

(a) produktivne in trajnostne naložbe v 
podjetja, zlasti mikro, mala in srednja 
podjetja ter zagonska podjetja, predvsem v 
sektorjih, potrebnih za pravičen prehod 
na podnebno nevtralno gospodarstvo iz 
člena 1(1).

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

(b) naložbe v ustanavljanje podjetij, s 
posebnim poudarkom na MSP in 
zagonskih podjetjih, da bi prispevali k 
gospodarski diverzifikaciji in 
preusmeritvi, tudi z uporabo podjetniških 
inkubatorjev;

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

(c) naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti ter v spodbujanje 
prenosa naprednih tehnologij, ki vodijo v 
bistveno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, virov ali uporabe energije;

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto, varno in trajnostno 
energijo, zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov, gospodarnost z viri in energijsko 
učinkovitost (vključno z daljinskim 
ogrevanjem) in obnovljive vire energije, 
tehnologije za shranjevanje energije in 
energetska omrežja, kot so pametna 
omrežja in nadomrežja;
(da) naložbe, povezane s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 
zgorevanjem plina, pod pogojem, da se 
uporabljajo kot premostitvena 
tehnologija, ki nadomešča premog, lignit, 
šoto ali naftni skrilavec in ki jasno kaže, 
da zagotavlja znatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov ter omogoča kasnejšo 
uporabo obnovljivega plina. Te naložbe bi 
bilo treba uskladiti z merili iz Uredbe 
(EU) 2020/852, razen če država članica v 
svojem načrtu pravičnega prehoda 
ustrezno utemelji potrebo, da se podpre 
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neusklajeno delovanje, in dokaže 
usklajenost te naložbe s podnebno 
nevtralnostjo do leta 2050;
(db) ciljno usmerjeni ukrepi za 
naknadno opremljanje na področju 
energijske učinkovitosti, da bi obravnavali 
energijsko revščino in slabe stanovanjske 
razmere;
(dc) naložbe, namenjene spodbujanju 
spremembe načina prevoza k bolj 
trajnostnim načinom mobilnosti;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost ter komunikacijsko 
tehnologijo, ki omogoča razvoj odziva na 
povpraševanje, ob upoštevanju 
potrebnega znatnega zmanjšanja rabe 
virov in energije;

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

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

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

(g) naložbe v vzpostavitev in krepitev 
krožnega gospodarstva, ki temelji na 
trajnostnih virih, vključno z 
biogospodarstvom, tudi s preprečevanjem 
odpadkov, zmanjšanjem obsega, 
učinkovito rabo virov, ponovno uporabo, 
popravilom in recikliranjem;

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev;

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev in iskalcev zaposlitve, vključno s 
samozaposlenimi, da bi premostili vrzel v 
znanju, ki je potrebno za pravičen prehod 
na podnebno nevtralno gospodarstvo iz 
člena 1(1);

(i) pomoč iskalcem zaposlitve pri 
iskanju zaposlitve;

(i) pomoč iskalcem zaposlitve pri iskanju 
zaposlitve ob hkratnem spoštovanju 
enakosti spolov in prizadevanjem za 
njihovo uravnoteženo zastopanost, kadar 
je mogoče;

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve;

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve ob hkratnem spoštovanju 
enakosti spolov in prizadevanjem za 
njihovo uravnoteženo zastopanost, kadar 
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je mogoče;

(k) tehnična pomoč. (k) tehnična pomoč, vključno z 
inkubatorji in centri za razvoj projektov v 
začetni fazi na lokalni in nacionalni 
ravni, ki povezujejo vlagatelje in nosilce 
projektov.

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

Poleg tega lahko SPP na območjih, ki so 
opredeljena kot območja, ki prejemajo 
pomoč v skladu s točkama (a) in (c) člena 
107(3) PDEU, 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). Te naložbe so upravičene le, 
če so potrebne za izvajanje območnega 
načrta za pravičen prehod in ne vodijo v 
selitev delovnih mest, kapitala ali 
proizvodnih procesov iz ene države članice 
v drugo.

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.

SPP lahko podpira tudi naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES, 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). 
Take naložbe so upravičene le, če so 
potrebne za izvajanje območnega načrta za 
pravični prehod, vodijo v bistveno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki 
so nižje od ustreznih referenčnih 
vrednosti, določenih za brezplačno 
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES, 
ne povečujejo odvisnosti od fosilnih goriv 
in so potrebne za varstvo pomembnega 
števila delovnih mest na prizadetem 
območju. Prejemniki podpore iz SPP za 
določen projekt ne prejmejo dodatnih 
sredstev iz drugih skladov iz Direktive 
2003/87/ES.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razgradnje ali gradnje jedrskih 
elektrarn;

(a) razgradnje ali gradnje jedrskih 
elektrarn ali katerih koli drugih 
dejavnosti, povezanih s sektorjem jedrske 
energije;

Predlog spremembe 37

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 ali 
zgorevanjem trdnih fosilnih goriv;

Obrazložitev

Za gospodarstva, ki so zelo odvisna od premoga, je zemeljski plin pomembno 
„premostitveno“ gorivo, ki omogoča prehod na čiste in trajnostne vire energije. Kljub temu je 
treba dokazati, da te naložbe povzročajo znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 38

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložb v naprave za obdelavo 
ostankov odpadkov;

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) produktivnih naložb v podjetja, ki 
niso MSP, ki vključujejo selitev delovnih 
mest, kapitala in proizvodnih procesov iz 
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ene države članice v drugo.

Obrazložitev

SPP ne sme omogočiti preseljevanja gospodarskih dejavnosti.

Predlog spremembe 40

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) naložb, ki bi privedle do 
netrajnostne uporabe biomase ali do 
uporabe pridelkov, namenjenih za 
prehrano, za proizvodnjo energije;

Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) dejavnosti ali naložb z večjim 
tveganjem za dolgoročno nesposobnost 
preživetja in odvisnost od subvencij za 
delovanje po začetnem povečanju obsega;

Predlog spremembe 42

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ed) dejavnosti ali naložb, ki bi glede na 
svoj življenjski cikel ovirale razvoj in 
uvajanje nizkoogljičnih alternativnih 
rešitev in povzročile vezanost na naložbe, 
ki niso skladne s ciljem podnebne 
nevtralnosti;
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Predlog spremembe 43

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ee) dejavnosti ali naložb, ki bi glede na 
svoj življenjski cikel ovirale razvoj in 
uvajanje nizkoogljičnih alternativnih 
rešitev in povzročile vezanost na naložbe, 
ki škodijo podnebnim in okoljskim ciljem.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba zakonodajno in politično usklajenost. Uskladitev s taksonomijo EU za 
trajnostno financiranje in sklicevanje nanjo.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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 ljudi in 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 in ciljem glede temperature iz 
Pariškega sporazuma.
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Če se država članica odloči, da bo 
prenesla sredstva SPP v skladu s 
členom [21a] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], skupni znesek sredstev 
ESRR in ESS+, prenesen na prednostno 
nalogo SPP, ne presega trikratnika zneska 
prednostne naloge ali prednostnih nalog 
SPP.

Predlog spremembe 46

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 in 
regionalni ravni iz člena 1(1), ki je 
skladen z najnovejšo različico 
nacionalnega energetskega in podnebnega 
načrta, vključno s časovnico za opustitev 
fosilnih goriv v časovnem okviru, ki je 
skladen s ciljem nadaljnjih prizadevanj za 
omejitev zvišanja temperatura do 1,5 C 
nad predindustrijskimi ravnmi;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih je proces prehoda iz točke 

(b) utemeljitev opredelitve ljudi in 
območij kot ljudi in območij, ki jih je 
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(a) najbolj prizadel in ki bodo prejemala 
podporo SPP, v skladu z odstavkom 1;

proces prehoda iz točke (a) najbolj prizadel 
in ki bodo prejemala podporo SPP, v 
skladu z odstavkom 1;

Predlog spremembe 48

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 in priložnosti, s 
katerimi se pri prehodu soočajo najbolj 
prizadeti ljudje in območja, vključno s 
socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi 
učinki prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo iz člena 1(1), 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;

Predlog spremembe 49

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, 
gospodarskih in okoljskih učinkov prehoda 
na podnebno nevtralno gospodarstvo iz 
člena 1(1);

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, ter vključitve 
zadevnih lokalnih in regionalnih organov 
in lokalnih zainteresiranih strani v 
organizacijo in izvajanje partnerstva, 
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načrtovani ukrepi spremljanja in 
vrednotenja ter odgovorna telesa, pa tudi 
seznam ustreznih vključenih partnerjev iz 
odstavka 3;

Predlog spremembe 51

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) po potrebi utemeljitev naložbe v 
plinske dejavnosti, ki niso usklajene z 
merili iz Uredbe (EU) 2020/852, vključno 
z dokazom o skladnosti teh naložb s 
podnebno nevtralnostjo do leta 2050;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) v primeru podpore za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso mikropodjetja 
in MSP, izčrpen seznam takih operacij in 
podjetij ter utemeljitev potrebe po taki 
podpori za uspeh proces prehoda iz točke 
(a) in za premagovanje izzivov iz točke (c) 
ter dokazilo, da naložbe ne bodo privedle 
do selitve delovnih mest, kapitala ali 
proizvodnih procesov iz ene države članice 
v drugo;

Predlog spremembe 53

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 

(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 
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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;

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, in dokazilo, 
da ne prejemajo drugih sredstev, ki so na 
voljo v skladu z Direktivo 2003/87/ES;

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 8 milijard EUR (v cenah iz leta 
2018). Zneski, ki presegajo 8 milijard EUR 
na državo članico, se prerazporedijo na 
dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo; 

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na prebivalca pri 
končnih dodelitvah iz Sklada za pravičen 
prehod (merjenih na podlagi celotnega 
prebivalstva dane države članice), znaša 
vsaj 6 EUR prek celotnega obdobja.

(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na prebivalca pri 
končnih dodelitvah iz Sklada za pravični 
prehod (merjenih na podlagi celotnega 
prebivalstva dane države članice), znaša 
vsaj 32 EUR (v cenah iz leta 2018) prek 
celotnega obdobja. 

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – 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 gospodarstvo iz člena 
1(1) v skladu s cilji nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov ter 
drugimi obstoječimi načrti za prehod s 
časovnico za prenehanje dejavnosti, kot so 
rudarjenje premoga in lignita ali 
proizvodnja, ki uporablja električno 
energijo iz premoga.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – 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 ljudi in 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.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ocena izzivov prehoda za vsako 2. Ocena izzivov in priložnosti 
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opredeljeno območje prehoda za vsako opredeljeno območje

Predlog spremembe 60

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

– 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.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 2 – Sklic: Člen 7(2)(i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

– dokazilo, da ne prejemajo drugih 
sredstev, ki so na voljo v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES.
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