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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Trideset let po tem, ko je srednjevzhodna Evropa krenila na pot korenitega preoblikovanja s 
komunizma in osredno načrtovanega gospodarstva na demokracijo in prosti trg, Evropska unija 
začenja s podobno obsežnim in ambicioznim tridesetletnim prehodom, da bi postala prvo 
podnebno nevtralno gospodarstvo na svetu. Tako kot preoblikovanje po letu 1989 tudi evropski 
zeleni dogovor prinaša sistemski prehod, ki bo spremenil ne le naš način proizvodnje, potrošnje 
in življenja, temveč tudi Evropo samo in bo navdih za druge. 

Težke izkušnje s preoblikovanjem po letu 1989 kažejo, da bo prehod na čisto energijo uspešen 
in nepovraten samo, če ne bo prezrt nihče, ne državljan, ne regija, ne država članica. Tukaj gre 
za evropsko solidarnost, uresničenje naših ambicij v teku desetletij, ne glede na politične ali 
gospodarske cikle, ter za trajnostno blaginjo vseh Evropejcev. Izpolnitev tega je končni interes 
Sklada za pravični prehod (SPP). 

Na to pot izjemne preobrazbe se odpravljamo združeni v skupni ambiciji, a z različnih začetnih 
točk, zato se izzivi, s katerimi se soočamo, med regijami in državami članicami EU razlikujejo 
po obsegu in velikosti. SPP mora biti naše glavno sredstvo za zagotavljanje, da bodo te razlike 
postopoma, vendar učinkovito odpravljene, kar bo EU omogočilo, da uspe kot celota in da bodo 
vsi Evropejci imeli ustrezno korist od tega prehoda.

Pripravljavec mnenja je prepričan, da je energetski prehod v osredju evropskega zelenega 
dogovora in da največji izziv čaka regije z visokimi stopnjami pridobivanja trdnih fosilnih 
goriv. Grozi jim največja neposredna izguba delovnih mest, zapiranje premogovnikov pa 
ogroža njihovo celotno dobavno verigo, zato bo v njih veliko težje vlagati v novo, čisto 
industrijo, pogosto na zemljiščih, ki se posedajo. V teh regijah je tradicija trdega dela še posebej 
negovana, kar je treba ceniti in podpirati. Brez potrebne pomoči bodo državljani v teh regijah, 
zlasti mladi, izgubili občutek moči, pa tudi zaupanje v Evropsko unijo kot skupnost, ki jim 
lahko ponudi stabilno prihodnost.

SPP ne bo oral novih ledin. Odbor ITRE je pomagal vzpostaviti temelj za delovanje tega sklada. 
Skupaj s podpredsednikom za energetsko unijo in komisarjem za energijo in podnebje je leta 
2017 ustanovil platformo EU za premogovniške regije v prehodu, ki naj bi pomagala pri 
preoblikovanju energetskega sektorja in ublažila njegov družbeni vpliv, pri čemer bi 
financiranje predlogov v okviru pilotnega projekta pod pokroviteljstvom odbora ITRE potekalo 
do leta 2021. S tem je bila lokalnim organom teh regij zagotovljena nepovratna tehnična 
podpora. Odbor ITRE je kot nadaljnji ukrep na podlagi pobude svojega predsednika podprl 
predlog, da se v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira vzpostavi namenski sklad za 
premogovniške regije v prehodu. 

Ta prizadevanja so privedla do ustanovitve SPP. Ker Evropska unija zdaj uvaja vse ključne 
elemente, ki naj bi omogočili, da bomo do leta 2050 postali podnebno nevtralni, je SPP še toliko 
pomembnejši in nujen. Postal je nepogrešljiv element za uspeh evropskega zelenega dogovora. 

Pripravljavec mnenja meni:

1) da bodo potrebne nove naložbe brez primere, da bi Evropska unija dosegla podnebno 
nevtralnost. Sistematično jih morajo spremljati ustrezni ukrepi, s katerimi bomo zagotovili 
ohranjanje gospodarske učinkovitosti, energetske varnosti in cenovne dostopnosti, prehod 
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pa mora biti pravičen in družbeno sprejemljiv. Ta dva elementa, naložbe in solidarnostni 
ukrepi, sta skupaj bistvena za prehod EU na podnebno nevtralnost, da bi hkrati okrepili našo 
globalno konkurenčnost, vodilni položaj industrije, rast in blaginjo naših družb.

2) SPP je temelj takšnega prehoda. Ker bo preobrazba zelo obsežna, bodo morala tudi sredstva 
SPP ustrezati njenemu obsegu. Znatno bo treba povečati proračunska sredstva sklada, in 
sicer na podlagi novih virov, ki bodo dopolnjevali kohezijske ali sektorske politike, orodja 
in sklade EU, ne bodo pa jih nadomestili. Poleg tega mora ostati ločena proračunska vrstica 
v naslednjih večletnih finančnih okvirih vsaj do leta 2050.

3) Glede na zastavljeni cilj bi moralo biti 80 % proračuna SPP namenjenih premogovniškim 
regijam, saj se bodo spopadle z največjimi sistemskimi izzivi, ki jih prinaša prehod na 
podnebno nevtralnost.

4) Bistvenega pomena je tesno in neposredno sodelovanje z regionalnimi in lokalnimi organi, 
ki so najbolj primerni, da pomagajo usmeriti podporo tja, kjer bo v ciljnih regijah najbolj 
učinkovita. Ker je SPP osredotočen na regije, ki se bodo zaradi prehoda soočale z največjimi 
izzivi, vključno s pričakovanim znatnim zmanjšanjem prihodkov samouprave, bi morali 
imeti upravičeni projekti možnost koristiti do največ 75 % ustreznih stroškov.

5) Glede obsega podpore SPP mora seznam upravičenih dejavnosti bolje odražati potrebo po:

– revitalizaciji nekdanjih rudnikov in elektrarn;

– boju proti onesnaževanju zraka in energijski revščini ter hitremu zmanjševanju emisij 
s prehodom z uporabe premoga, pri katerem igrajo ključno vlogo naložbe v zemeljski 
plin in daljinsko ogrevanje;

– naložbah v energijo iz obnovljivih virov;

– produktivnih naložbah v družbe, vključno z regionalnimi in lokalnimi podjetji v javni 
lasti, malimi in srednjimi podjetji ter zagonskimi podjetji;

– naložbah v čisto mestno mobilnost in alternativna goriva;

– naložbah v srebrno gospodarstvo in družbene inovacije.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Regulativni okvir, ki ureja 
kohezijsko politiko Unije za obdobje 
2021–2027 v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije glede izvajanja 
Pariškega sporazuma in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
zelene cilje. S to uredbo se izvaja ena od 
prednostnih nalog iz sporočila o evropskem 
zelenem dogovoru (v nadaljnjem 
besedilu: evropski zeleni dogovor)11, je pa 
del naložbenega načrta za trajnostno 
Evropo12, ki zagotavlja namensko 
financiranje prek mehanizma za pravični 
prehod v okviru kohezijske politike, da se 
obravnavajo gospodarski in socialni stroški 
prehoda na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, pri katerem se preostale 
emisije toplogrednih plinov izravnajo z 
enakovredno absorpcijo.

(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, da bi se 
zvišanje svetovne temperature omejilo na 
1,5 °C nad predindustrijsko ravnijo, in 
ciljev OZN za trajnostni razvoj z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
zelene cilje. S to uredbo se izvaja ena od 
prednostnih nalog iz sporočila o evropskem 
zelenem dogovoru (v nadaljnjem 
besedilu: evropski zeleni dogovor)11, je pa 
del naložbenega načrta za trajnostno 
Evropo12, ki zagotavlja namensko 
financiranje prek mehanizma za pravični 
prehod v okviru kohezijske politike, da se 
obravnavajo gospodarski in socialni izzivi 
energetskega prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, pri 
katerem se preostale emisije toplogrednih 
plinov izravnajo z enakovredno absorpcijo.

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

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

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

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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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 konkurenčno in 
odporno 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. Januarja 2020 
je Evropski parlament pozval k hitremu 
ukrepanju, da bi obvladali podnebne 
spremembe in okoljske izzive, ter podprl 
zavezanost preobrazbi Unije v bolj zdravo, 
trajnostno, pošteno, pravično in uspešno 
družbo z ničelnimi neto stopnjami emisij 
toplogrednih plinov. 17. aprila 2020 je 
tudi poudaril, da bi moral biti cilj 
podnebne nevtralnosti podlaga za 
politične odzive v boju proti pandemiji 
COVID-19 in njenim posledicam ter da bi 
morala biti strategija o zelenem dogovoru 
v središču okrevanja in obnove 
evropskega gospodarstva. Za to bodo 
potrebne znatne naložbe in s tem 
precejšnja dodatna sredstva iz proračuna 
Unije. Čeprav bo boj proti podnebnim 
spremembam, degradaciji okolja in 
energijski revščini dolgoročno koristil 
vsem, bo srednje- do dolgoročno pomenil 
priložnosti in izzive, saj vse regije in 
države članice prehoda ne začenjajo z 
istega izhodišča, niti nimajo enakih 
zmogljivosti za odzivanje. Nekatere so 
naprednejše od drugih, energetski prehod 
pa povzroča širše socialne in gospodarske 
učinke za tiste regije, ki so močno odvisne 
od trdnih 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. To neravnovesje bi bilo treba 
upoštevati pri pravičnem dodeljevanju 
sredstev sklada tistim državam članicam 
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in regijam, ki jih prehod najbolj prizadene 
in ki potrebujejo ustrezno finančno 
podporo, da se zagotovi resnično pravičen 
prehod in preprečijo negativni socialni in 
ekonomski učinki na ljudi, industrijo in 
delavce. Pri dodelitvi sredstev sklada bi 
bilo treba upoštevati tista območja, ki so 
že sprejela ukrepe za prehod, a se še 
vedno soočajo s pomembnimi izzivi.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen, vključujoč, družbeno odgovoren 
in sprejemljiv za vse, da se prepreči 
družbeni odpor najbolj prizadetih 
skupnosti do podnebnih politik. 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, tudi z ustvarjanjem ustreznih 
pogojev za odpravljanje energijske 
revščine. Za ta prehod bodo potrebna 
velika finančna sredstva, zato ima 
proračun Unije pri tem pomembno vlogo, 
da se zagotovi, da nihče ne bo 
zapostavljen.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Cilj evropskega zelenega dogovora 
je, da Evropska unija do leta 2050 postane 
prva podnebno nevtralna celina, za kar je 
potrebno temeljito preoblikovanje našega 
energetskega sistema. Energetska unija je 
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glavni instrument politike za izvedbo tega 
preoblikovanja, katerega cilj je zagotoviti 
zanesljivo, trajnostno, konkurenčno in 
cenovno ugodno energijo za vse 
potrošnike, gospodinjstva in podjetja v 
EU. Da bi dosegli ta cilj, bo treba 
temeljito preoblikovati energetski sistem 
Unije in si prizadevati, da pri tem prehodu 
nihče ne bo zapostavljen. Trije stebri 
mehanizma za pravični prehod bi morali 
obravnavati pet razsežnosti strategije za 
energetsko unijo: „energetska varnost, 
solidarnost in zaupanje“, ki je namenjena 
diverzifikaciji evropskih virov energije ter 
boljši in učinkovitejši rabi energije v 
Uniji; „popolnoma integriran notranji 
energetski trg“, namenjen spodbujanju 
povezovalnih daljnovodov, ki omogočajo 
prost pretok energije po vsej Uniji, da se 
ponudnikom energije omogoči svobodna 
konkurenca in zagotavljanje najboljše 
cene energije; „energijska učinkovitost na 
prvem mestu“, saj se z manjšo porabo 
energije zmanjša onesnaževanje in 
ohranijo domači viri energije, s tem pa 
zmanjša potreba Unije po uvozu energije; 
„razogljičenje gospodarstva“ kot četrta 
razsežnost spodbuja zasebne naložbe v 
novo infrastrukturo in tehnologije ter 
„raziskave, inovacije in konkurenčnost“, 
katere cilj je podpreti prodorne rešitve na 
področju nizkoogljičnih tehnologij z 
usklajevanjem raziskav in pomočjo pri 
financiranju projektov v partnerstvu z 
zasebnim sektorjem.

Predlog spremembe 5

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 

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod prispevati k izvedbi 
energetskega prehoda in prilagoditvi nanj 
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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.

ter bi moral 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 do leta 2050 z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne, gospodarske in socialne cilje na 
regionalni ravni.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) S to uredbo se vzpostavlja Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP), ki je eden od stebrov mehanizma za 
pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike in je povezan s politiko 
energetske unije. Cilj SPP je zagotoviti 
evropsko solidarnost s podpiranjem 
ukrepov, usmerjenih v dosego pravičnega, 
učinkovitega in uspešnega prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo ter 
ublažiti negativne učinke tega prehoda s 
podpiranjem najbolj prizadetih območij, 
skupnosti in zadevnih delavcev, hkrati pa 
povečati svetovno konkurenčnost in 
vodilni položaj Unije v industriji ter rast 
in blagostanje. V skladu s specifičnim 
ciljem SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira 
SPP, neposredno prispevati k pravičnemu 
energetskemu prehodu in lajšanju posledic 
prehoda s financiranjem naložb v cenovno 
ugodno čisto energijo ter okoljsko in 
družbeno trajnostne dejavnosti, ki lahko 
privedejo do diverzifikacije in 
modernizacije lokalnega gospodarstva, pa 
tudi blažiti negativne posledice za 
zaposlovanje s spodbujanjem novih 
priložnosti za zaposlovanje na teh 
območjih. 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 
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določbah].

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Glede na pomen izvajanja svežnja 
„Čista energija za vse Evropejce“, ki ima 
ključno vlogo pri prehodu Evropske unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo in 
dokončanju energetske unije, bo imel SPP 
pomembno vlogo pri preoblikovanju 
nekdanjih premogovnikov v območja za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Lahko zniža stroške razgradnje, prispeva 
k energetski varnosti ter zagotovi 
ekonomsko vrednost in delovna mesta 
rudarskim skupnostim po zaprtju 
rudnikov. Pri razvoju teh projektov se 
izkoristijo obstoječa infrastruktura in 
razpoložljiva obsežna zemljišča. Najti je 
treba rešitve za vsak primer posebej, da se 
zagotovi skladnost z lokalnimi razmerami. 
Tesno sodelovanje med podjetji, 
regulatorji, vlagatelji, načrtovalci rabe 
zemljišč in lokalnimi skupnostmi je 
bistveno za opredelitev najbolj trajnostne 
uporabe in največjega družbenega in 
gospodarskega razvoja. SPP ne bi smel 
povečati obstoječih neenakosti med 
državami članicami niti oslabiti enotnega 
trga.

Predlog spremembe 8

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 

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
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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.

sporazuma, da se naraščanje temperature 
omeji na 1,5 °C nad predindustrijsko 
ravnjo, in zavezo glede ciljev OZN 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 
zagotoviti, da nihče ne bo zapostavljen, z 
omogočanjem energetskega prihoda v 
regijah, ki so najbolj prizadete. 
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, 
prostovoljno prenesena iz ESRR in ESS+, 
bi morala polno prispevati k doseganju 
tega cilja.

Predlog spremembe 9

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 SPP bi morala biti znatna 
in skladna z njegovim ambicioznim 
ciljem. Zaradi vzpostavitve sredstev SPP 
ne bi smelo priti do zmanjšanja ali 
prenosa sredstev, dodeljenih proračunom 
skladov, ki jih zajema Uredba (EU).../... 
[nova uredba o skupnih določbah], ali 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. Državam članicam bi 
moralo biti omogočeno, da se odločijo 
dopolniti SPP sredstva, ki so jim 
dodeljena, s sredstvi, prerazporejenimi is 
ESRR in ESS+, v skladu s členom 21a 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].



PE650.713v02-00 12/47 AD\1208450SL.docx

SL

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo zahteva visoke naložbe in 
predstavlja tako izziv kot priložnost za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so, oziroma so bile do 
nedavnega, močno odvisne od trdih 
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. Razdelitev finančnih 
sredstev SPP bi morala odražati izhodišče 
držav članic v procesu energetskega 
prehoda in sposobnost držav članic za 
financiranje naložb v prizadetih regijah, 
potrebnih za soočanje s prehodom EU na 
podnebno nevtralnost do leta 2050.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Prehod na podnebno nevtralnost 
prinaša tudi nove gospodarske priložnosti. 
Nekdanji rudniki se lahko na primer 
preoblikujejo in se tam začne proizvajati 
energija iz obnovljivih virov. Gradnja 
infrastrukture za energijo iz obnovljivih 
virov na tem mestu ali sosednjih območjih 
pa lahko omogoči zelena delovna mesta za 
porudarske skupnosti. S prehodom 
regionalnih gospodarskih sektorjev in 
energetskih sistemov, ki temeljijo na 
premogu, na energijo iz obnovljivih virov 
lahko lokalne skupnosti postanejo dejavne 
udeleženke in lastnice energetskega 
prehoda ter prehoda z enega samega 
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industrijskega modela na večindustrijski 
model. Pri preoblikovanju 
premogovniških regij v vozlišča za 
energijo iz obnovljivih virov se izkoristijo 
obstoječa infrastruktura in obsežna 
zemljišča, ki so na voljo, ter usposobljeno 
osebje. To preoblikovanje lahko tudi 
prispeva k energetski varnosti in 
odpornosti na podlagi decentraliziranega 
energetskega sistema.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
sredstev, ki so tam dodeljena, bi bilo treba 
izvajati ukrepe za okrevanje in odpornost 
v okviru SPP, da bi se odzvali na 
neprimerljiv vpliv pandemije COVID-19. 
Dodatna sredstva bi bilo treba uporabiti 
tako, da se zagotovi skladnost z roki iz 
Uredbe [o instrumentu Evropske unije za 
okrevanje].

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih ciljev ter 
zakonodaje Unije, vključno z energetskimi 
in podnebnimi cilji EU do leta 2030 za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
izboljšanje energijske učinkovitosti in 
porabe energije iz obnovljivih virov ter po 
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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.

potrebi z merili, določenimi v [uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb] za ugotavljanje, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko 
trajnostna. Seznam naložb bi moral 
vključevati naložbe, ki podpirajo lokalna 
gospodarstva, so tehnološko izvedljive in 
dolgoročno trajnostne, ob upoštevanju vseh 
ciljev zelenega dogovora. Financirani 
projekti bi morali prispevati k postopnemu 
prehodu na inovativno, konkurenčno in 
odporno podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za sektorje z 
visokimi stopnjami emisij CO2, 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 bi 
bilo treba storiti v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in v razumnem 
časovnem okviru. Da bi preoblikovali te 
sektorje, bi morala podpora spodbujati 
energijsko učinkovitost in dejavnosti z 
nizkimi emisijami ogljika z uvajanjem 
novih tehnologij, obnovljivimi viri 
energije, naložbami v uvedbo 
infrastrukture in tehnologije za cenovno 
ugodno čisto energijo ter novimi postopki 
ali izdelki. Poleg tega je treba zanesljivost 
oskrbe z energijo zagotoviti z uvajanjem 
tehničnih inovacij, vključno z uvedbo 
vodika, zlasti zelenega vodika, ki lahko 
postane eden od glavnih nosilcev energije 
21. stoletja. Te dejavnosti bi morale 
povzročiti znatno zmanjšanja emisij v 
življenjskem ciklusu energetskega sistema 
tega območja in bi morale biti v skladu s 
podnebnimi in energetskim cilji EU za leto 
2030 in ciljem podnebne nevtralnosti EU 
do leta 205013 ob hkratnem ohranjanju in 
krepitvi trajnostnega zaposlovanja 
kvalificirane delovne sile, preprečevanju 
degradacije okolja, zagotavljanju 
zanesljivosti energetskega sistema in 
izboljšanju trdnosti tega sistema, ki bo 
temeljil najprej na uporabi načela 
energijske učinkovitosti in predvsem na 
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obnovljivih virih energije, tudi s pomočjo 
prožnih tehnologij za izravnavanje 
sistema in rešitvami za shranjevanje. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
tudi dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, in sicer s krepitvijo 
sinergije s programom Obzorje Evropa, pa 
tudi na področjih digitalizacije in 
povezljivosti, če taki ukrepi pomagajo 
blažiti negativne stranske učinke prehoda 
na konkurenčno, podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.

__________________ __________________
13 Kakor 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).

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

Predlog spremembe 14

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 državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo tako, da se jim zagotovijo 
ustrezne kvalifikacije, da se bodo 
prilagodili novim zaposlitvenim 
možnostim, ter iskalcem zaposlitve 
zagotavljati pomoč pri iskanju zaposlitve. 
Ustrezno bi bilo treba upoštevati 
spretnosti in kvalifikacije, ki so skladne s 
prehodom na podnebno nevtralnost. 
Prednost bi bilo treba nameniti 
preusposabljanju v skladu s potrebami 
regionalnega trga dela, zlasti 
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preusposabljanju na delovnem mestu ali 
kombinaciji dela s krajšim delovnim 
časom in preusposabljanja. Prehod na 
sistem čiste energije, ki temelji na uporabi 
obnovljivih virov energije in energijski 
učinkovitosti, nudi znatne možnost za 
ustvarjanje novih delovnih mest na 
območjih, ki so odvisna od fosilnih goriv. 
Pri ukrepih, namenjenih delavcem in 
iskalcem zaposlitve, bi bilo treba ustrezno 
upoštevati vidik spola.

Predlog spremembe 15

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 
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/ES14 Evropskega parlamenta in 
Sveta, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo in modernizacijo območij, 
ki jih zadevajo učinki energetskega 
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 ter 
trajnostnemu in kakovostnemu 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če prispevajo k prehodu na čiste vire 
energije ali k njihovi uvedbi, prispevajo k 
prehodu na podnebno nevtralnost ali k 
ublažitvi 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 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 
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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.

2003/87/ES14 Evropskega parlamenta in 
Sveta, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. 
Naložbe v industrijske obrate, zajete v 
sistemu Unije za trgovanje z emisijami, ne 
bi smele biti usmerjene tako, da bi 
prispevale k povečanju že ustvarjenega 
dobička s trgovanjem s pravicami do 
emisije. 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.

__________________ __________________
14 Direktiva 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).

14 Direktiva 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 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) Da bi dosegli cilje SPP, bi morala 
Komisija razmisliti o spremembah 
smernic o okoljski zaščiti in pomoči za 
energijo, ki bodo nujne za olajšanje 
zasebnih naložb in uspešno izvajanje SPP. 
Potreben je trden okvir državne pomoči, s 
katerim bi preprečili, da bi pomoč za 
razogljičenje povzročila neupravičeno 
izkrivljanje na notranjem trgu. Zeleni 
dogovor je treba pospremiti z revizijo 
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smernic o okoljski zaščiti in pomoči za 
energijo, zlasti z upoštevanjem nedavnega 
in novega regulativnega razvoja, 
tehnološkega napredka in priložnosti ter 
razvoja trga v energetskem sektorju. 
Revidirane smernice bi morale dopuščati 
nacionalno podporo za strukturne 
spremembe zaradi opuščanja uporabe 
premoga, in sicer na podlagi enake 
pogojenosti kot v primeru SPP. Pri reviziji 
smernic je treba upoštevati težave zaradi 
strukturnih sprememb v zadevnih regijah, 
da bi imele te regije dovolj prožnosti pri 
izvajanju projektov na socialno in 
ekonomsko vzdržen način.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 b) Podpora iz 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 členom 107(3)(a) in (c) PDEU. 
Nasprotno bi morala pravila o državni 
pomoči vsem regijam, ki prejemajo pomoč 
iz SPP, omogočiti, da se že v zgodnji fazi 
učinkovito spopadejo z nevarnostjo izgube 
delovnih mest. To bi bilo treba zagotoviti 
tudi z ustrezno prilagoditvijo Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/20141a.
__________________
1a Uredba 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).
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Območjem, ki najbolj čutijo 
posledice prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, bi bilo treba omogočiti, da 
čim prej dejavno obravnavajo s tem 
povezane strukturne spremembe. To 
zahteva prilagoditve zakonodaje o državni 
pomoči, npr. z novo smernico Komisije na 
podlagi člena 107(3)(b) ali (c) PDEU, 
tako da se zagotovi, da je pomoč dovoljena 
v skladu z veljavnimi pravili ne glede na 
status regij, ki prejemajo pomoč.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 d) Vse naložbe bi morale biti v skladu 
z načeloma, da je energijska učinkovitost 
na prvem mestu in da plača 
onesnaževalec. Da se torej prepreči 
uporaba SPP za plačilo stroškov sanacije 
okoljske škode, za katero je odgovorno 
posamezno podjetje, in da ne bi izkrivili 
pobude za zmanjšanje onesnaževanja in 
drugih okoljskih učinkov, bi bilo treba 
podporo za naložbe v obnovitev in 
dekontaminacijo lokacij, obnovitev 
ekosistemov in projekte za spremembo 
namena uporabiti le v skrajnem primeru, 
ko ni podjetja, ki bi bilo pravno zavezano 
financirati te ukrepe v skladu z načelom 
odgovornosti povzročitelja obremenitve iz 
člena 191 PDEU;
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Predlog spremembe 20

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 z dodatnimi 
sredstvi podpira Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad plus (ESS+) ali Kohezijski 
sklad. Države članice bi morale imeti 
možnost, da se odločijo okrepiti sredstva 
SPP z dopolnilnimi sredstvi iz ESRR in 
ESS+, ki bi jima bilo treba za ta namen 
dodeliti dodatna sredstva. Zadevni zneski, 
preneseni iz ESRR in ESS+, bi morali biti 
skladni z vrsto operacij, določenih v 
območnih načrtih za pravični prehod.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
pravičnega prehoda na določenem 
območju za doseganje podnebno 
nevtralnega gospodarstva. V zvezi s tem bi 
morale države članice ob podpori Komisije 
in v sodelovanju z ustreznimi 
regionalnimi in lokalnimi organi 
prizadetih območij (vsaj na ravni NUTS 2 
in NUTS 3), predstavniki industrije in 
sindikatov, organizacijami civilne družbe 
in drugimi ustreznimi deležniki, pripraviti 
območne načrte za pravični prehod s 
podrobnim opisom procesa prehoda v 
skladu s svojimi nacionalnimi energetskimi 
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omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

in podnebnimi načrti, vključno z 
informacijami o izvajanju, spremljanju in 
oceni. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi izkušenj in uspeha 
obstoječe platforme za premogovniške 
regije v tranziciji omogočila dvostransko in 
večstransko izmenjavo pridobljenih 
izkušenj in dobrih praks v vseh zadevnih 
sektorjih.

Predlog spremembe 22

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 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) V območnih načrtih za pravični 
prehod bi bilo treba po posvetovanju z 
udeleženimi akterji opredeliti najbolj 
prizadeta območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisati specifične 
ukrepe, ki jih je treba sprejeti za dosego 
energetskih in podnebnih ciljev EU do 
leta 2030 ter podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
trdna fosilna goriva ali izvajajo druge 
dejavnosti z velikimi emisijami 
toplogrednih plinov, hkrati pa bi bilo treba 
ohraniti in razširiti možnost zaposlovanja 
na prizadetih območjih in tako preprečiti 
socialno izključenost. Navedena območja 
bi morala biti natančno opredeljena in 
ustrezati regijam na ravni NUTS 3 ali biti 
del teh regij. Načrti bi morali podrobno 
opisovati izzive in potrebe navedenih 
območij, vključno s stopnjami 
brezposelnosti, trendi depopulacije in 
preteklimi prizadevanji za preusmeritev 
ali prehod, ter opredeljevati vrsto 
potrebnih operacij na način, ki zagotavlja 
skladen razvoj na podnebne spremembe 
odpornih gospodarskih dejavnosti, ki so 
tudi skladne z energetskimi in podnebnimi 
cilji EU do leta 2030 in s prehodom na 
podnebno nevtralnost, cilji zelenega 
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dogovora, po možnosti v sinergiji z 
drugimi ustreznimi shemami financiranja 
Unije ali nacionalnimi shemami, pa tudi z 
drugimi političnimi prednostnimi 
nalogami Unije. 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.

Predlog spremembe 23

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 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenih ciljev –

(19) Ciljev te uredbe, in sicer podpore 
območjem, ki se pri prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo soočajo z 
izjemnimi gospodarskimi, energetskimi in 
socialnimi izzivi, 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. Zagotoviti bi bilo treba 
skladnost politike z drugimi politikami, 
zlasti z industrijsko politiko in pravili o 
javnih naročilih, da bi zagotovili enake 
konkurenčne pogoje, ki bi industriji 
Unije, vključno z MSP, omogočili, da 
proizvaja trajnostno blago in zagotavlja 
storitve v skladu z zelenim dogovorom ter 
zagotavlja delovna mesta. Ker se ti cilji 
lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev –
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Predlog spremembe 24

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 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi, energetskimi in 
okoljskimi izzivi, ki izhajajo iz posebnosti 
držav članic v procesu energetskega 
prehoda za dosego energetskih in 
podnebnih ciljev Unije do leta 2030 ter na 
podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do 
leta 2050, in sicer tistim regijam, ki se 
zaradi sedanje ali nedavne velike 
odvisnosti od trdnih fosilnih goriv, kot so 
premog, lignit, šota in naftni skrilavec, ali 
industrijskih dejavnostih z velikimi 
emisijami toplogrednih plinov, soočajo z 
velikimi strukturnimi spremembami.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju dosege solidarnega, 
učinkovitega in okoljsko trajnostnega 
energetskega prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ki upošteva razvoj 
območnih načrtov za pravični prehod, da 
se delavcem, energetskemu sektorju, 
industriji, vlagateljem in skupnostim 
zagotavlja zanesljivost, regijam, 
gospodarskim subjektom in ljudem pa 
omogočajo pravične in enake možnosti za 
obravnavo socialnih in gospodarskih 
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učinkov energetskega prehoda ter 
njegovih učinkov na energetsko varnost, 
energijsko revščino in okolje.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki ji podpira SPP, so v skladu s 
Pariškim sporazumom, energetskimi in 
podnebnimi cilji Unije za leti 2030 in 2050 
ter načeli krožnega gospodarstva. SPP 
zlasti podpira prizadevanja za popolno 
uresničitev velikega potenciala za 
ustvarjanje delovnih mest med tem 
prehodom na prizadetih območjih.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira cilj „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v vseh državah 
članicah, ki so sprejele cilj dosege 
podnebno nevtralnega gospodarstva do 
leta 2050 in da svojo zavezanost kažejo v 
svojih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih, zlasti v regijah, kjer je 
zaradi pomembnih izzivov energetskega 
prehoda finančna podpora Unije najbolj 
potrebna. V skladu s Prilogo I te uredbe bi 
bilo treba sredstva SPP dodeliti predvsem 
premogovniškim regijam, ki so navedene 
v prilogi k mandatu za platformo za 
premogovniške in ogljično intenzivne 
regije (platforma za premogovniške regije 
v prehodu), da se bodo lahko odzvale na 
družbene, gospodarske, energetske in 
okoljske posledice energetskega prehoda.
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Predlog spremembe 28

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 vsaj 44 073 459 000EUR v 
tekočih cenah in se ne prenesejo iz 
dodelitev skladov, zajetih v Uredbo (EU) 
.../... [nova uredba o skupnih določbah], 
zlasti ne iz skladov, kot so Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad (ESS+) ali Evropski 
kmetijski sklad za podeželski razvoj 
(EKSPR). Ta znesek se lahko poveča, 
odvisno od primera, z dodatnimi sredstvi, 
dodeljenimi v proračunu Unije, in iz drugih 
virov v skladu z veljavnim temeljnim 
aktom.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek iz prvega pododstavka se za 
namene načrtovanja in naknadne 
vključitve v proračun Unije indeksira za 2 
% na leto.

črtano

Predlog spremembe 30

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 

črtano
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odstavka 2, dodeljena za SPP v proračunu 
Unije ali zagotovljena iz drugih virov, ni 
potrebna dopolnilna podpora iz ESRR ali 
ESS+.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. SPP podpira samo dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z njegovim 
specifičnim ciljem, kakor je določen v 
členu 2, in ki prispevajo k izvajanju 
območnih načrtov za pravični prehod, 
pripravljenih v skladu s členom 7.

1. SPP podpira samo dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z njegovim 
specifičnim ciljem, kakor je določen v 
členu 2, in ki prispevajo k izvajanju 
trajnostnih območnih načrtov za pravični 
prehod, pripravljenih v skladu s členom 7.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
izključno naslednje dejavnosti:

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
naslednje dejavnosti:

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) produktivne in trajnostne naložbe v 
MSP, vključno z zagonskimi podjetji, 
zadrugami, državljanskimi energetskimi 
skupnostmi in organizacijami tretjega 
sektorja ter regionalnimi in lokalnimi 
podjetji v javni lasti, ki vodijo h 
gospodarski diverzifikaciji in preusmeritvi 
ter prispevajo k ustvarjanju kakovostnih 
novih delovnih mest;
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) naložbe v ustanavljanje novih 
podjetij, zlasti MSP in zagonskih podjetij, 
ki vodijo h gospodarski diverzifikaciji in 
prispevajo k ustvarjanju novih delovnih 
mest, tudi z zagotavljanjem ustreznih 
podjetniških storitev svetovanja;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) naložbe v trajnostne raziskovalne 
in inovacijske dejavnosti, vključno z 
energetskimi raziskavami, tudi tistimi, ki 
so jih razvila raziskovalna središča ali 
univerze, ter v spodbujanje prenosa 
naprednih tehnologij;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 
storitev ter nameščanje infrastrukture za 
cenovno ugoden, zanesljiv, trajnosten, 
varen in prožen sistem čiste energije, 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 
energijsko učinkovitost in rešitve za 
skladiščenje;
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe v sredstva, infrastrukturo 
in tehnologije obnovljivih virov energije, 
vključno z rešitvami za skladiščenje, 
podporo za lastno proizvodnjo ter za 
razvoj in preusmeritev sistemov ogrevanja 
in hlajenja na energijo iz obnovljivih 
virov;

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) naložbe v energetsko prenovo 
stavb v skladu s prihajajočo pobudo 
Komisije za val prenove s poudarkom na 
izpopolnjevanju in prekvalificiranju 
delavcev na tem področju;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) naložbe v čezmejno 
elektroenergetsko povezanost, da bi 
dosegli cilj 15 % elektroenergetske 
povezanosti do leta 2030;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) naložbe v učinkovito daljinsko 
ogrevanje, kakor je opredeljeno v točki 
(41) člena 2 Direktive 2012/27/EU;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(de) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
ugodno, čisto in pametno mobilnost, 
vključno z infrastrukturo za polnjenje 
električnih vozil in trajnostno 
multimodalno mobilnost v mestih, 
omogočanje gospodarskega razvoja in 
ustvarjanje novih delovnih mest, 
prispevanje k zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov v prometu in 
diverzifikaciji rešitev na področju 
mobilnosti, vštevši z naložbami v 
alternativna pogonska goriva za 
pospešitev prehoda na brezemisijsko 
mobilnost;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(df) naložbe za boj proti energijski 
revščini in onesnaževanju zraka, zlasti z 
nadomestitvijo individualnih grelnih 
naprav na premog ter z izboljšanjem 
energijske učinkovitosti v najbolj 
prizadetih regijah;
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost , vključno z naložbami v zelo 
visokozmogljiva omrežja in tehnologijo 
5G, pametne energetske rešitve ter 
sorodno infrastrukturo in tehnologije, pa 
tudi naložbe, ki omogočajo prehod na 
krožno gospodarstvo in podnebno 
nevtralnost, vključno z uporabo digitalnih 
tehnologij in podatkov v kmetijstvu, 
gozdarstvu in prehrambni industriji;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) naložbe v obnovo in revitalizacijo 
okolja, prometno dostopnost in obnovo 
nekdanjih premogovnikov in elektrarn ter 
degradiranih območij in obratov, sanacijo 
tal in projekte za spremembo namena, 
vključno z naložbami v zeleno 
infrastrukturo na območjih nekdanjih 
rudnikov ter ogozdovanje teh območij;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



AD\1208450SL.docx 31/47 PE650.713v02-00

SL

načini predelave, vključno z energijsko 
predelavo;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) naložbe v srebrno gospodarstvo, 
socialne inovacije in infrastrukturo, 
potrebno za podporo dostopa do trga dela, 
socialnega vključevanja in aktivnega 
zdravega staranja;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev;

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev, samozaposlenih in iskalcev 
zaposlitve, zlasti za pridobivanje spretnosti 
in kvalifikacij, ki so ustrezne za izvajanje 
strategij regionalnega razvoja in za 
prehod na trajnostno, digitalno in zeleno 
gospodarstvo;

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pomoč iskalcem zaposlitve pri 
iskanju zaposlitve;

(i) pomoč iskalcem zaposlitve pri 
iskanju zaposlitve in podpora delavcem, ki 
so zaradi prehoda izgubili zaposlitev;
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve;

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve s posebnim poudarkom na 
ženskah in ranljivih skupinah;

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) brez poseganja v člen 5, vse druge 
posebne dejavnosti, ki prispevajo k 
enotnemu posebnemu cilju SPP, 
vključene v območne načrte za pravični 
prehod, o katerih so se dogovorili država 
članica in ustrezni organi na zadevnem 
ozemlju ter jih je odobrila Komisija.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kb) SPP podpira samo produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, ki ne 
vključujejo selitev delovnih mest, kapitala 
in proizvodnih procesov iz ene države 
članice v drugo.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Poleg tega lahko SPP na ustreznih 
območjih podpira produktivne naložbe v 
podjetja, ki niso MSP, če so bile take 
naložbe vključene v območni načrt za 
pravični prehod. Te naložbe so upravičene 
le, če prispevajo k prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, in če ne vodijo do 
selitve, kot je določeno v skladu s členom 
60 Uredbe št. .../... [uredba o skupnih 
določbah], ter za industrijske dejavnosti, 
ki jih zajema sistem EU trgovanja z 
emisijami, če ne prispevajo k povečanju 
dobičkov iz trgovanja s pravicami do 
emisije.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podjetij v težavah, kakor so 
opredeljena v členu 2(18) Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/201416;

(c) podjetij v težavah, kakor so 
opredeljena v členu 2(18) Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/201416, razen za podjetja, na 
katere vpliva energetski prehod na 
podnebno nevtralnost;

__________________ __________________
16 Uredba 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).

16 Uredba 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 54

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naložb, povezanih s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 

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

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z odstopanjem od točke (d) 
odstavka 1 odobri območni načrt za 
pravični prehod, ki vključuje naložbe, 
povezane s proizvodnjo, predelavo, 
distribucijo, shranjevanjem, prenosom ali 
uporabo zemeljskega plina, pod pogojem, 
da se uporablja kot premostitvena 
tehnologija in v ustrezno utemeljenih 
okoliščinah:
(a) naložbe potekajo na območjih, ki se 
soočajo z zelo resnimi izzivi v zvezi z 
energetskim prehodom, ki so posledica 
njihove velike odvisnosti od trdnih 
fosilnih goriv, kot so regije z visokim 
deležem sistemov za daljinsko ogrevanje 
na trdna fosilna goriva;
(b) te naložbe prispevajo k okoljskim 
ciljem Unije za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje, in sicer s 
pospeševanjem postopne popolne odprave 
uporabe premoga, lignita, šote ali 
naftnega skrilavca;
(c) so skladne s cilji in zakonodajo Unije 
na področju energije in podnebja ter z 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti in so prehodne narave;
(d) opravljena je bila predhodna oceno 
uporabe samo obnovljivih virov energije;
(e) nadomestitev energetske infrastrukture 
z velikimi emisijami ogljika, ki temelji na 
trdnih fosilnih gorivih, pomeni znatno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
onesnaževanja zraka ter povečuje 
energijsko učinkovitost;
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(f) ukrepi, ki prejmejo podporo, prispevajo 
k zmanjševanju energijske revščine;
(g) ukrepi, ki prejmejo podporo, ne 
ovirajo razvoja obnovljivih virov energije 
na teh območjih in so skladni ter v 
sinergiji s prihodnjo rabo obnovljivih 
virov energije.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 57

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. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prostovoljno 
prenesenih v skladu s členom [21a] Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah]. 
Skupni znesek sredstev ESRR in ESS+, za 
katerega se država članica odloči, da ga 
prenese na prednostno nalogo SPP, ne 
presega trikratnika zneska podpore, prejete 
iz SPP.
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Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. upravičeni projekti, ki se 
financirajo v okviru SPP in prispevajo k 
specifičnemu cilju iz člena 2, so lahko 
upravičeni do največ 75 % ustreznih 
stroškov.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice skupaj z vsemi 
ustreznimi regionalnimi in lokalnimi 
organi zadevnih območij (vsaj na ravni 
NUTS 2 in 3) pripravijo enega ali več 
območnih načrtov za pravični prehod, ki 
pokrivajo eno ali več prizadetih območij, ki 
ustrezajo ravni 3 po skupni klasifikaciji 
statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem 
besedilu: regije na ravni NUTS 3) iz 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/201417, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih, okoljskih in 
energetskovarnostnih učinkov prehoda, 
zlasti glede izgube delovnih mest in 
potencialnega števila ogroženih delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi trdnih 
fosilnih goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Smernice za naložbe, ki jih je 
Evropska komisija opredelila v prilogi D v 
poročilih po državah za leto 2020, držav 
članic ne smejo omejevati pri predlogih za 
območja in prednostne naloge za podporo 
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SPP. Ustrezni organi in deležniki na 
območjih morajo biti dejavno vključeni v 
vse faze procesa: pripravo, izbiro in 
izvajanje. 

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

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

Predlog spremembe 60

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 nacionalni 
in regionalni ravni za dosego podnebnih 
ciljev EU do leta 2030 in na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050, 
vključno s prehodnimi ukrepi, ki se že 
izvajajo, in časovnico glavnih naslednjih 
faz prehoda, ki bodo skladne z najnovejšo 
različico nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta;

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih je proces najbolj prizadel in 
ki potrebujejo dodatno finančno podporo, 
da bi izvedla proces prehoda iz točke (a) in 
ki bodo prejemala podporo SPP, v skladu z 
odstavkom 1;
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Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) ocena izzivov, s katerimi se pri 
prehodu soočajo najbolj prizadeta območja, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi, 
okoljskimi in energetskovarnostnimi 
učinki prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo na ravni Unije do leta 2050, 
v kateri so opredeljeni potencialno število 
prizadetih delavcev, delovnih mest in 
izgubljenih delovnih mest, potencialni 
vpliv na prihodke lokalne samouprave na 
ravni NUTS 2 in NUTS 3, število 
prizadetih podjetij ter razvojne potrebe ter 
cilji, ki jih je treba doseči do leta 2030, 
povezani s preoblikovanjem ali zaprtjem 
dejavnosti z visokimi emisijami 
toplogrednih plinov na teh območjih;

Predlog spremembe 63

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, okoljskih in 
energetskovarnostnih učinkov prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo EU do 
leta 2050 in preprečitev zaostrovanja 
energijske revščine;

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 65

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, načrtovani ukrepi 
spremljanja in vrednotenja ter odgovorna 
telesa na nacionalni in regionalni ravni, 
vključno z možnostjo ocene, ki jo 
pripravijo nevladni organi in institucije;

Predlog spremembe 66

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) opis participativnega procesa, 
izvedenega med pripravo;

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) opis vrste in časovnica predvidenih 
operacij in njihovega pričakovanega 
prispevka k lajšanju socialnih, 
gospodarskih, energetskovarnostnih in 
okoljskih učinkov prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo;
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Predlog spremembe 68

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 
in trajnostne naložbe v podjetja, ki niso 
MSP, seznam takih operacij in podjetij ter 
utemeljitev potrebe po taki podpori;

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) v primeru podpore za naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES, seznam operacij, ki 
bodo prejemale podporo, ter utemeljitev, 
da prispevajo k prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo in vodijo v znatno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 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;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 

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

Unije ter stebri mehanizma za pravični 
prehod za obravnavanje opredeljenih 
razvojnih potreb.

Predlog spremembe 71

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) v primeru podpore za industrijske 
dejavnosti, ki so že vključene v sistem za 
trgovanje z emisijami, opis, da se s tako 
podporo ne povečuje dobiček, ki že izhaja 
iz sistema za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 72

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 
ustrezni partnerji v skladu s členom [6] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah], pa tudi predstavniki industrije, 
energetskega sektorja, socialni partnerji 
in drugi ustrezni deležniki.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Območni načrti za pravični prehod so 
skladni s teritorialnimi strategijami iz 
člena [23] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti in 
dolgoročno strategijo do leta 2050, 
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evropskim stebrom socialnih pravic. Pariškim sporazumom ter evropskim 
stebrom socialnih pravic, v največji možni 
meri pa tudi z ustreznimi strategijami 
pametne specializacije in drugimi 
ustreznimi strategijami in programi, 
vključno v zvezi s čistim zrakom, čistim 
jeklom, energijsko revščino in 
proizvajalci-odjemalci energije.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Območni načrti za pravični prehod in 
odločitve o izboru projektov in operacij so 
javno dostopni. O pripravi in oblikovanju 
območnih načrtov za pravični prehod 
potekajo javna posvetovanja.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar prednostna naloga SPP 
podpira dejavnosti iz točk (h), (i) ali (j) 
člena 4(2), se podatki o kazalnikih za 
udeležence posredujejo le, če so na voljo 
vsi podatki v zvezi s posameznim 
udeležencem, ki se zahtevajo v skladu s 
Prilogo III.

3. Kadar prednostna naloga SPP 
podpira dejavnosti iz točk (h), (i) ali (j) 
člena 4(2), se podatki o kazalnikih za 
udeležence posredujejo le, če so na voljo 
vsi podatki v zvezi s posameznim 
udeležencem, ki se zahtevajo v skladu s 
Prilogo III, pri čemer se dosledno 
upoštevajo predpisi o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1



AD\1208450SL.docx 43/47 PE650.713v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo. Finančni 
popravki se nanašajo na napake pri 
intervencijah programa in ne napake 
zaradi zunanjih dejavnikov. 

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Osnutek procesa prehoda in 
opredelitev najbolj prizadetih območij v 
državi članici, vključno s preteklim 
prehodom

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ocena izzivov prehoda za vsako 
opredeljeno območje

2. Ocena izzivov in priložnosti 
prehoda za vsako opredeljeno območje

Predlog spremembe 79

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

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

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

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – točka 3.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1 a. opis načinov posvetovanja s 
predstavniki skupnosti in akterji civilne 
družbe ter njihove vključitve v postopek 
načrtovanja programov pred pripravo 
programskih dokumentov in po njej.
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