
AD\1211191SL.docx PE655.871v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2020/0104(COD)

14.9.2020

STALIŠČE V OBLIKI 
PREDLOGOV SPREMEMB
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma 
za okrevanje in odpornost
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

za Odbor za pravice žensk in enakost spolov: Sirpa Pietikäinen (poročevalka)



PE655.871v01-00 2/27 AD\1211191SL.docx

SL

PA_LegPosition



AD\1211191SL.docx 3/27 PE655.871v01-00

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov predlaga Odboru za proračun in Odboru za 
ekonomske in monetarne zadeve kot pristojnima odboroma naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členih 2 in 8 Pogodbe je 
določeno, da si Unija v vseh svojih 
dejavnostih prizadeva odpraviti 
neenakosti ter spodbujati enakost med 
moškimi in ženskami. Načelo enakosti 
spolov, vključno z upoštevanjem načela 
enakosti spolov pri pripravi proračuna, bi 
bilo zato treba vključiti v vse politike in 
predpise EU.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik (v 
nadaljnjem besedilu: evropski semester), 
vključno z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic in cilji Združenih narodov 
glede trajnostnega razvoja, tisti okvir, v 
katerem se opredelijo nacionalne 
prednostne reforme in spremlja njihovo 
izvajanje. Države članice v podporo 
navedenim prednostnim reformam 
oblikujejo lastne nacionalne večletne 
naložbene strategije. Navedene strategije bi 
morale biti predložene skupaj z letnim 
nacionalnim reformnim programom, da bi 
določili in uskladili prednostne naložbene 
projekte, ki bi prejeli nacionalno 
financiranje in/ali financiranje Unije.
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Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Kriza zaradi COVID-19 
nesorazmerno vpliva na ženske in dekleta, 
saj se je zaradi že obstoječih neenakosti 
med trajanjem ukrepov omejitve gibanja 
med drugim povečalo tveganje nasilja na 
podlagi spola, kar je povezano z večjo 
obremenitvijo z nalogami oskrbe in večjim 
deležem žensk, zaposlenih v sektorjih, ki 
jih je prizadela omejitev gibanja, v sivem 
gospodarstvu in v sektorjih z bolj 
negotovimi razmerami. Sedanja pandemija 
COVID-19 ter pretekla gospodarska in 
finančna kriza sta pokazali, da oblikovanje 
trdnega sistema socialne varnosti, ki 
temelji na javnih storitvah, ter trdnih in 
odpornih gospodarstev in finančnih 
sistemov, ki temeljijo na močnih 
gospodarskih in socialnih strukturah, 
državam članicam pomaga, da se 
učinkoviteje in bolj vključujoče odzovejo 
na šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
neenakosti in strukturnih pomanjkljivosti 
gospodarstev ter za krepitev njihove 
odpornosti in zmožnosti vključevanja 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja, da se prepreči nadaljnje 
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povečevanje socialnih razlik v Uniji in da 
se pospeši napredek pri doseganju 
enakosti spolov.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pri izbruhu pandemije COVID-19 
se je pokazalo, kako močno je vplivala na 
družbo z vidika spola, izpostavila pa je 
tudi neenakosti med ženskami in moškimi. 
Ker je večina delavcev v oskrbi in drugih 
osnovnih storitvah žensk, je postalo 
očitno, kako je kriza ženske nesorazmerno 
obremenila, jasno pa se je pokazala tudi 
stopnja horizontalne in vertikalne 
segregacije na trgu dela, ki je še bolj 
izrazita zaradi pomanjkanja storitev in 
infrastrukture za varstvo otrok in 
starejših. Poleg tega je porast nasilja na 
podlagi spola med trajanjem ukrepov za 
omejitev gibanja po vsej EU pokazal 
zaskrbljujoče pomanjkanje ukrepov za 
zaščito in podporo ženskam, ki so žrtve 
nasilja v družini ali pa jim to preti. Ta 
mehanizem bi moral državam članicam 
pomagati pri podpiranju in razvijanju 
pobud, usmerjenih v dostop žensk do 
podjetništva, mikrofinanciranja in 
sektorjev naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike, pa tudi pri 
spodbujanju zaposlitvenih možnosti, zlasti 
v prednostnih sektorjih digitalnega in 
zelenega gospodarstva, pri čemer bi bilo 
treba zagotoviti, da so pobude za 
zaposlovanje nediskriminatorne. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti 
odpravljanju segregacije na trgu dela z 
ukrepi za odpravo razlik med spoloma pri 
zaposlovanju, plačah in pokojninah. 
Države članice bi morale mehanizem 
uporabiti tudi za vzpostavitev in okrepitev 
pobud za spodbujanje in izboljšanje 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja, s posebnim poudarkom na 
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infrastrukturi in storitvah oskrbe. 
Infrastruktura in storitve, kot so zatočišča 
za žrtve nasilja in podpora zanje, bodo 
prav tako pomembne za okrevanje po 
krizi.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ženske so v ospredju krize zaradi 
COVID-19, saj predstavljajo večino 
zdravstvenih delavcev po vsej EU, 
usklajevanje neplačanega dela oskrbe z 
zaposlitvenimi obveznostmi pa je za starše 
samohranilce, med katerimi je 85 % 
žensk, vse težje.  Naložbe v zanesljivo 
infrastrukturo za oskrbo so izredno 
pomembne tudi za zagotavljanje enakosti 
spolov, krepitev ekonomskega položaja 
žensk, vzpostavitev odpornih družb, boj 
proti negotovim razmeram v sektorju, v 
katerem prevladujejo ženske, spodbujanje 



AD\1211191SL.docx 7/27 PE655.871v01-00

SL

ustvarjanja delovnih mest ter 
preprečevanje revščine in socialne 
izključenosti, pozitiven učinek pa imajo 
tudi na BDP, saj več ženskam omogočajo, 
da se vključijo v plačano delo.

Predlog spremembe 7
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, tudi v javne storitve, med krizami 
pogosto močno zmanjšajo, to pa je imelo 
trajne negativne posledice za pravice 
žensk, krepitev njihovega ekonomskega 
položaja ter njihovo zdravje, vključno s 
spolnim in reproduktivnim zdravjem in 
pravicami na tem področju. Zato je v tem 
posebnem položaju bistveno, da se 
podprejo naložbe ter tako pospeši 
okrevanje, poveča dolgoročni potencial za 
trajnostno rast in zaščiti gospodarstvo 
oskrbe kot nepogrešljiv del gospodarskega 
modela. Naložbe v prehod na področju 
oskrbe ter 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 vključujoče in 
trajnostne rasti in ustvarjanje delovnih 
mest. Z diverzifikacijo ključnih dobavnih 
verig bodo pripomogle tudi k večji 
odpornosti in manjši odvisnosti Unije.  
Poleg tega je to ključna priložnost za 
olajšanje prehoda na odporno 
gospodarstvo oskrbe in doseganje 
uravnotežene zastopanosti spolov v družbi.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim in 
drugim okoljskim ciljem v skladu s 
taksonomijo EU in načelom, da se ne 
škoduje bistveno. Podnebne spremembe in 
degradacija okolja nesorazmerno 
prizadenejo ženske, ki pa so obenem 
premalo zastopane v odločanju o politikah 
za blažitev posledic podnebnih sprememb. 
Poskrbeti moramo, da bodo ženske in 
druge ranljive skupine vključene v 
odločanje na vseh ravneh, v nacionalnem 
okolju in v EU.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Ob upoštevanju evropske strategije 
za enakost spolov za obdobje 2020-2025 in 
prenosa zavez Unije, da bo dosegla cilje 
Združenih narodov glede trajnostnega 
razvoja, zlasti cilja 5, bo mehanizem, 
vzpostavljen s to uredbo, prispeval k 
spodbujanju enakosti spolov, vključevanju 
načela enakosti spolov ter odpravi 
diskriminacije in neenakosti na podlagi 
spola.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize, 
spodbujanju enakosti spolov ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, pa tudi prehoda na odpornejše 
gospodarstvo oskrbe, katerih cilj je do 
leta 2050 doseči podnebno nevtralnost 
Evrope in uravnoteženo zastopanost 
spolov v družbi, s tem pa ponovno 
vzpostavljati potencial gospodarstev Unije 
za rast v obdobju po krizi, spodbujati 
ustvarjanje delovnih mest ob upoštevanju 
vidika spolov ter podpirati trajnostno in 
vključujočo rast.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost je 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, načrti za enakost 
spolov ter partnerskimi sporazumi in 
operativnimi programi v okviru skladov 
Unije. Za spodbuditev ukrepov, ki sodijo v 
okvir evropske strategije za enakost 
spolov, evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki se nanašajo na spodbujanje 
enakosti spolov ter zeleni in digitalni 
prehod, kot je zapolnitev digitalnega 
razkoraka po spolu. 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 enakosti ter podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

Predlog spremembe 13

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 

(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 
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podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

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 ob upoštevanju 
vidika spolov, gospodarsko in socialno 
odpornost ter enakost spolov; vključevati 
bi moral tudi ukrepe, povezane z zelenim 
in digitalnim prehodom ter prehodom na 
odporno gospodarstvo oskrbe in 
spodbujanjem enakosti spolov; 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.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

področju oskrbe in obravnavanju izzivov, 
ki ju prinašata; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k spodbujanju 
enakosti spolov in načela vključevanja 
vidika spolov ter odpravljanju 
diskriminacije na podlagi spola ali 
obravnavanju izzivov, ki jih prinaša; ali se 
pričakuje, da bo načrt imel trajen učinek v 
zadevni državi članici; ali načrt za enakost 
spolov, vključen v načrt za okrevanje in 
odpornost, učinkovito obravnava učinek 
krize na enakost spolov, zlasti na področju 
zaposlovanja in dostopa do financiranja, 
ter ali vključuje ukrepe za preprečevanje 
nasilja na podlagi spola in boj proti 
njemu; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
za rast, ustvarjanju delovnih mest ob 
upoštevanju vidika spola in k enakosti 
spolov ter gospodarski in socialni 
odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije; ali je utemeljitev, ki 
jo je država članica podala o ocenjenih 
skupnih stroških predloženega načrta za 
okrevanje in odpornost, razumna in 
verjetna ter sorazmerna s pričakovanim 
učinkom na gospodarstvo in zaposlovanje; 
ali predlagani načrt za okrevanje in 
odpornost vsebuje ukrepe za izvajanje 
reform in javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za učinkovito spremljanje izvajanja 
bi morale države članice vsako četrtletje v 

(33) Za učinkovito spremljanje izvajanja 
bi morale države članice vsako četrtletje v 
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okviru procesa evropskega semestra 
poročati o napredku pri uresničevanju 
načrta za okrevanje in odpornost. Taka 
poročila, ki jih pripravijo zadevne države 
članice, bi se morala ustrezno odražati v 
nacionalnih reformnih programih, ki bi se 
morali uporabljati kot orodje za poročanje 
o napredku k uresničitvi načrta za 
okrevanje in odpornost.

okviru procesa evropskega semestra – ob 
posvetovanju s socialnimi partnerji in 
organizacijami civilne družbe – poročati o 
napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost. Taka poročila, ki 
jih pripravijo zadevne države članice, bi se 
morala ustrezno odražati v nacionalnih 
reformnih programih, ki bi se morali 
uporabljati kot orodje za poročanje o 
napredku k uresničitvi načrta za okrevanje 
in odpornost.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 
je mehanizem za okrevanje in odpornost, 
vzpostavljen s to uredbo, treba oceniti na 
podlagi informacij, zbranih na podlagi 
posebnih zahtev glede spremljanja, pri 
čemer se je treba izogniti pretiranemu 
urejanju in upravnim bremenom, zlasti za 
države članice. Te zahteve bi morale po 
potrebi vključevati merljive kazalnike, ki 
bodo podlaga za oceno učinkov 
mehanizma na terenu.

(36) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 
je mehanizem za okrevanje in odpornost, 
vzpostavljen s to uredbo, treba oceniti na 
podlagi informacij, zbranih na podlagi 
posebnih zahtev glede spremljanja, pri 
čemer se je treba izogniti pretiranemu 
urejanju in upravnim bremenom, zlasti za 
države članice. Te zahteve bi morale po 
potrebi vključevati merljive kazalnike, ki 
bodo podlaga za oceno učinkov 
mehanizma na terenu. Podatki, ki se 
zbirajo za spremljanje, se zbirajo po spolu.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Primerno je, da Komisija o 
izvajanju mehanizma iz te uredbe letno 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. 
To poročilo bi moralo vsebovati 
informacije o napredku držav članic pri 
odobrenih načrtih za okrevanje in 
odpornost; vsebovati bi moralo tudi 
informacije o obsegu prihodkov, 

(37) Primerno je, da Komisija o 
izvajanju mehanizma iz te uredbe letno 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. 
To poročilo bi moralo vsebovati 
informacije o napredku držav članic pri 
odobrenih načrtih za okrevanje in 
odpornost in njihovem učinku na enakost 
spolov; vsebovati bi moralo tudi 
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dodeljenih mehanizmu v okviru 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje v 
preteklem letu, razčlenjen po proračunskih 
vrsticah, ter prispevkih zneskov, 
pridobljenih iz Instrumenta Evropske unije 
za okrevanje, k doseganju ciljev 
mehanizma.

informacije o obsegu prihodkov, 
dodeljenih mehanizmu v okviru 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje v 
preteklem letu, razčlenjen po proračunskih 
vrsticah, ter prispevkih zneskov, 
pridobljenih iz Instrumenta Evropske unije 
za okrevanje, k doseganju ciljev 
mehanizma.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Pripraviti bi bilo treba neodvisno 
oceno doseganja ciljev mehanizma, 
vzpostavljenega s to uredbo, učinkovitosti 
uporabe njegovih sredstev in njegove 
dodane vrednosti. Če je primerno, bi se 
moral oceni priložiti predlog za 
spremembo te uredbe. Poleg tega bi morali 
biti v neodvisni naknadni oceni zajeti 
dolgoročni učinki mehanizma.

(38) Ob upoštevanju vidika spola in ob 
posvetovanju z organizacijami civilne 
družbe in strokovnjaki za upoštevanje 
načela enakosti spolov pri pripravi 
proračuna bi bilo treba pripraviti 
neodvisno oceno doseganja ciljev 
mehanizma, vzpostavljenega s to uredbo, 
učinkovitosti uporabe njegovih sredstev in 
njegove dodane vrednosti. Če je primerno, 
bi se moral oceni priložiti predlog za 
spremembo te uredbe. Poleg tega bi morali 
biti v neodvisni naknadni oceni zajeti 
dolgoročni učinki mehanizma, tudi na 
enakost spolov.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

enakostjo spolov, raziskavami in 
inovacijami, pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo, delovnimi mesti in 
naložbami ter stabilnostjo finančnih 
sistemov.

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 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter posledic, povezanih s 
spolom, ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda in spodbujanjem 
enakosti spolov ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
covida-19 ter trajnostne in vključujoče 
rasti ter enakosti spolov.

Predlog spremembe 21
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 

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra in jim dati prednost, zlasti tistim, 
ki so pomembni za zeleni in digitalni 
prehod ali iz njiju izvirajo ter za prehod na 
odporno gospodarstvo oskrbe. Načrti za 
okrevanje in odpornost morajo biti skladni 
tudi z informacijami, ki jih države članice 
vključijo v nacionalne reformne programe 
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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.

v okviru evropskega semestra, svoje 
nacionalne energetske in podnebne načrte 
ter druge okoljske cilje in njihove 
posodobitve 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. Poleg 
tega bi morali biti načrti skladni z 
nacionalnimi strategijami za enakost 
spolov.

__________________ __________________
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 […]

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu in k prehodu na 
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izzivov, ki iz njiju izvirajo; odporno gospodarstvo oskrbe ali k 
reševanju izzivov, ki jih prinašajo;

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) nacionalni načrt za okrevanje na 
področju enakosti spolov v skladu s cilji iz 
strategije za enakost spolov, ki bo 
učinkovito obravnaval negativne učinke 
krize na enakost spolov, zlasti z 
zagotavljanjem ustvarjanja delovnih mest 
za ženske, zmanjševanjem razlik med 
plačami moških in žensk in dostopom do 
posojil za podjetnice, vključno z ukrepi za 
preprečevanje nasilja na podlagi spola, 
nasilja v družini in spolnega nadlegovanja 
in boj proti njim; nacionalni načrt za 
enakost spolov se oblikuje in izvaja v 
sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi 
organi za enakost spolov ter ob 
posvetovanju z organizacijami za pravice 
žensk in strokovnjaki za upoštevanje 
načela enakosti spolov pri pripravi 
proračuna; 

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k spodbujanju enakosti 
spolov in načelu vključevanja vidika 
spolov ter k odpravljanju diskriminacije 
na podlagi spola ali reševanju izzivov, ki 
jih prinaša;
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Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) ocena učinka na enakost spolov, ki 
bo podlaga za ukrepe, vključene v načrt;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost in pri določitvi 
zneska, ki se dodeli zadevni državi članici, 
upošteva analitične informacije o zadevni 
državi članici, ki so na voljo v okviru 
evropskega semestra, ter utemeljitev in 
elemente, ki jih je predložila zadevna 
država članica, kakor so navedeni v 
členu 15(3), pa tudi vse druge ustrezne 
informacije, zlasti tiste iz nacionalnega 
reformnega programa in nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta 
zadevne države članice ter, po potrebi, 
informacije iz tehnične podpore, prejete 
prek instrumenta za tehnično podporo.

2. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost in pri določitvi 
zneska, ki se dodeli zadevni državi članici, 
upošteva analitične informacije o zadevni 
državi članici, ki so na voljo v okviru 
evropskega semestra, ter utemeljitev in 
elemente, ki jih je predložila zadevna 
država članica, kakor so navedeni v 
členu 15(3), pa tudi vse druge ustrezne 
informacije, zlasti tiste iz nacionalnega 
reformnega programa in nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta 
zadevne države članice ter, po potrebi, 
informacije iz tehnične podpore, prejete 
prek instrumenta za tehnično podporo. 
Komisija tudi zahteva oceno učinka na 
enakost spolov, ki jo opravijo neodvisni 
strokovnjaki, ali pa takšno oceno opravi 
sama.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija oceni pomen in doslednost načrta 
za okrevanje in odpornost ter njegov 
prispevek k zelenemu in digitalnemu 
prehodu ter k prehodu na odporno 



AD\1211191SL.docx 19/27 PE655.871v01-00

SL

merila: gospodarstvo oskrbe in spodbujanju 
enakosti spolov, v ta namen pa upošteva 
naslednja merila:

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu in k prehodu na 
odporno gospodarstvo oskrbe ali 
obravnavanju izzivov, ki ju prinašajo;

Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ali načrt za enakost spolov, 
vključen v načrt za okrevanje in 
odpornost, učinkovito obravnava 
vprašanja spola, ki so se pojavila med 
krizo, zagotavlja enakost spolov, zlasti na 
področju zaposlovanja, enakega plačila in 
dostopa do financiranja, prispeva ki 
spodbujanju načela vključevanja enakosti 
spolov in odpravi diskriminacije na 
podlagi spola in ali vključuje ukrepe za 
preprečevanje nasilja na podlagi spola, 
nasilja v družini in spolnega nadlegovanja 
in boj proti njim;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ob upoštevanju 
vidika spola ter h gospodarski in socialni 
odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in povečal enakost 
spolov;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki za spremljanje 
izvajanja dejavnosti in rezultatov zbirajo 
uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 
namen se prejemnikom financiranja Unije 
naložijo sorazmerne zahteve glede 
poročanja.

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da so podatki za spremljanje 
izvajanja dejavnosti in rezultatov 
primerljivi in razčlenjeni po spolu ter se 
zbirajo uspešno, učinkovito in pravočasno. 
V ta namen se prejemnikom financiranja 
Unije naložijo sorazmerne zahteve glede 
poročanja.

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V poročilu o oceni je zlasti 
ocenjeno, v kolikšni meri so bili doseženi 
cilji, učinkovitost porabe sredstev in 
evropska dodana vrednost. Obravnava tudi 
nadaljnjo ustreznost vseh ciljev in ukrepov.

2. V poročilu o oceni je zlasti 
ocenjeno, v kolikšni meri so bili doseženi 
cilji, učinkovitost porabe sredstev in 
evropska dodana vrednost ter učinki 
vključevanja načela enakosti spolov. 
Obravnava tudi nadaljnjo ustreznost vseh 
ciljev in ukrepov.

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v skladu s členom 16(3) oceni Komisija v skladu s členom 16(3) oceni 
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pomen in skladnost načrtov za okrevanje in 
odpornost ter njihov prispevek k zelenemu 
in digitalnemu prehodu ter pri tem 
upošteva naslednja merila:

pomen in skladnost načrtov za okrevanje in 
odpornost ter njihov prispevek k zelenemu 
in digitalnemu prehodu in prehodu na 
področju oskrbe ter spodbujanju enakosti 
spolov, pri tem pa upošteva naslednja 
merila:

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali k reševanju 
izzivov, ki nastanejo pri teh prehodih;

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter prehodu na 
področju oskrbe ali k reševanju izzivov, ki 
jih prinašajo;

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k spodbujanju 
enakosti spolov in načelu vključevanja 
načela enakosti spolov ter odpravi 
diskriminacije na podlagi spola ali k 
obravnavanju izzivov, ki iz tega izhajajo, 
zlasti ukrepe, ki obravnavajo razliko med 
plačami moških in žensk, ustrezen 
družinski dopust in prožne ureditve dela, 
zagotavljanje dostopnega in cenovno 
ugodnega varstva otrok in dolgotrajne 
oskrbe ter večjo udeležbo žensk na trgu 
dela, vključno z zagotavljanjem enakih 
možnosti in poklicnega napredovanja;

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ali je načrt za enakost spolov, 
vključen v načrt za okrevanje in 
odpornost, v skladu s cilji iz strategije za 
enakost spolov in učinkovito obravnava 
učinek krize na enakost spolov, zlasti na 
področju zaposlovanja, enakega plačila in 
dostopa do financiranja, ter ali vključuje 
ukrepe za preprečevanje nasilja na 
podlagi spola in spolnega nadlegovanja in 
boj proti njima;

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 –  naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2 Načrt vsebuje ukrepe, ki učinkovito 
prispevajo k zelenemu in digitalnemu 
prehodu ali k reševanju izzivov, ki 
nastanejo pri teh prehodih.

2.2 Načrt vsebuje ukrepe, ki učinkovito 
prispevajo k zelenemu in digitalnemu 
prehodu ter prehodu na področju oskrbe 
ali k reševanjuizzivov, ki jih prinašajo.

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ali
pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih 
ukrepov znatno prispevalo k preobrazbi 
na gospodarstvo oskrbe;

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – odstavek 1 – pododstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
obravnavi izzivov, ki jih prinaša zeleni 
in/ali digitalni prehod,

— pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
obravnavi izzivov, ki jih prinaša zeleni 
in/ali digitalni prehod ter prehod na 
področju oskrbe.

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2a Načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k spodbujanju 
enakosti spolov in načela vključevanja 
vidika spolov ter odpravljanju 
diskriminacije na podlagi spola ali 
obravnavanju izzivov, ki jih prinaša.
Komisija pri oceni v skladu s tem merilom 
upošteva naslednje elemente:
Področje uporabe
– pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
spodbujanju enakosti spolov in načela 
vključevanja enakosti spolov; ali – 
pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih 
ukrepov znatno prispevalo k odpravi 
diskriminacije na podlagi spola;
ali
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– pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
obravnavi izzivov, ki jih prinaša 
neenakost spolov in/ali diskriminacija
in
– pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov imelo trajen učinek.
Ocena
A – v veliki meri
B – v določeni meri
C – v manjši meri

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3a Načrt za enakost spolov, vključen v 
načrt za okrevanje in odpornost, 
učinkovito odpravlja negativne učinke 
krize na enakost spolov, zlasti na področju 
zaposlovanja, enakega plačila in dostopa 
do financiranja, in vključuje ukrepe za 
preprečevanje nasilja na podlagi spola in 
spolnega nadlegovanja ter boj proti 
njima;
Komisija pri oceni v skladu s tem merilom 
upošteva naslednje elemente:
Področje uporabe
– pričakuje se, da bo izvajanje načrta za 
enakost spolov, vključenega v načrt za 
okrevanje in odpornost in pripravljenega 
v posvetovanju z ženskimi organizacijami 
civilne družbe, znatno prispevalo k 
odpravljanju negativnih učinkov krize na 
enakost spolov;
in
– pričakuje se, da bo izvajanje načrta za 
enakost spolov, vključenega v načrt za 
okrevanje in odpornost, občutno 
prispevalo k ustvarjanju delovnih mest za 
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ženske;
in
– pričakuje se, da se bodo z izvajanjem 
načrta za enakost spolov, vključenega v 
načrt za okrevanje in odpornost, 
zmanjšale razlike med plačami moških in 
žensk;
in
– pričakuje se, da bo izvajanje načrta za 
enakost spolov, vključenega v načrt za 
okrevanje in odpornost, znatno olajšalo 
dostop do posojil za podjetnice;
in
– izvajanje načrta za enakost spolov, 
vključenega v načrt za okrevanje in 
odpornost, naj bi znatno prispevalo k 
preprečevanju nasilja na podlagi spola in 
spolnega nadlegovanja ter boju proti 
njima.
Ocena
A – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k učinkovitemu odpravljanju 
negativnih učinkov krize na enakost 
spolov.
B – Načrt za okrevanje in odpornost delno 
prispeva k odpravljanju negativnih 
učinkov krize na enakost spolov.
C – Načrt za okrevanje in odpornost ne 
prispeva k odpravljanju negativnih 
učinkov krize na enakost spolov.

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.4 –  naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.4 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval k povečanju potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter ekonomski in 
socialni odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 

2.4 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval k povečanju potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest, enakosti spolov 
ter ekonomski in socialni odpornosti 
države članice, ublažil gospodarske in 
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prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije.

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

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe, katerih namen je odpraviti 
slabosti v gospodarstvu držav članic in 
povečati potencial zadevne države članice 
za gospodarsko rast, spodbuditi ustvarjanje 
delovnih mest in ublažiti negativne učinke 
krize, hkrati pa preprečiti negativne 
učinke teh ukrepov na podnebje in okolje,

— Načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe, katerih namen je odpraviti 
slabosti v gospodarstvu držav članic in 
povečati potencial zadevne države članice 
za gospodarsko rast, spodbuditi ustvarjanje 
delovnih mest in ublažiti negativne učinke 
krize, hkrati pa spodbujati enakost spolov 
in zeleni prehod.


