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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog o vzpostavitvi instrumenta za posojila v javnem 
sektorju, ki je predviden v tem predlogu. Javni sektor ima v procesu prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo Unije posebno mesto. Priznati je treba, da imajo njegove sestavine, 
kot so socialne naložbe, sanacija zemljišč in blažitev energijske revščine vrednost, ki presega 
kratkoročne finančne donose in jih je treba obravnavati drugače. Ena od ključnih vlog javnega 
sektorja je, da posreduje takrat, ko trg ne deluje.

Posebno pozornost je treba nameniti regijam, ki so zgodovinsko zelo odvisne od 
premogovništva. Premogovniške regije imajo močno ukoreninjene in med seboj povezane 
skupnosti. Premog je pomembna gospodarska gonilna sila, ki zagotavlja delovna mesta 
približno 230.000 ljudem v rudnikih in elektrarnah v 31 regijah v 11 državah članicah EU. 
Zaprtje rudnikov pomeni veliko breme za družbo v teh regijah. Ker je velikokrat slišati geslo 
„nihče ne sme biti prezrt“, je pripravljavka mnenja trdno prepričana, da si državljani, ki živijo 
na teh območjih, zaslužijo posebno pozornost.

Pripravljavka mnenja meni, da bi moral biti instrument za posojila v javnem sektorju zelo 
prožen in bi moral omogočati financiranje široke palete naložb v odziv na družbene, okoljske 
in gospodarske izzive ter izzive na področju energetske varnosti. Pri določbah uredbe je treba 
upoštevati, da so posamezne države članice in njihove regije v procesu preoblikovanja na 
različnih izhodiščnih točkah. Zato bi morali omogočati financiranje stroškovno učinkovitih 
tehnologij za prehod.

Pripravljavka mnenja je predlagala več pomembnih predlogov sprememb, s katerimi je želela 
predvsem pojasniti določbe besedila.

Prvič, opredelitev upravičenca je bila pojasnjena. Izraz „pravni subjekt javnega sektorja“ se 
nanaša na subjekt, ki je ustanovljen kot subjekt javnega prava ali kot subjekt zasebnega prava, 
pooblaščen za opravljanje javne storitve. S tem so iz področja uporabe očitno izvzeta podjetja, 
ki uradno niso subjekti javnega sektorja, vendar opravljajo pomembne javne naloge, kot so 
ravnanje z odpadki, recikliranje, javna razsvetljava itd. Pripravljavka mnenja meni, da takšna 
izključitev ni upravičena in bi preprečila uresničevanje številnih pomembnih projektov v 
javnem interesu, zato je predlagala ustrezne spremembe. Ker v nacionalnih zakonodajah ni 
enotne opredelitve in razumevanja pojma „opravljanje javne storitve“, je bilo jasno navedeno, 
da bi morala sklenitev javno-zasebnega partnerstva z javnim organom veljati kot opravljanje 
javne storitve. Tako je bila odpravljena dvoumnost, ali mora zasebni subjekt opravljati javno 
storitev na splošno, tj. pred sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva in neodvisno od tega, ali 
pa ravno obratno sklenitev javno-zasebnega partnerstva z javnim organom pomeni opravljanje 
javne storitve.

Drugič, pripravljavka mnenja je poudarila, da je treba v okvir instrumenta vključiti širok 
nabor naložb. Upoštevati bo treba širše razvojne potrebe, ki izhajajo iz procesa prehoda in so 
podrobno opisane v območnih načrtih za pravični prehod. Da bi spodbudili nove gospodarske 
dejavnosti, ki bodo nadomestile tiste, ki se zaradi ambicioznih podnebnih politik EU 
postopoma ukinjajo, in izboljšali gospodarsko diverzifikacijo prizadetih območij, bi moral 
instrument v primerjavi s prvim stebrom zajemati širši nabor naložb. Ta širši nabor 
upravičenih naložb bi moral odražati posebne potrebe prizadetih regij, kot so izražene v 
njihovih območnih načrtih za pravični prehod, npr. v prometu, ravnanju z odpadki, javni 
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razsvetljavi, daljinskem ogrevanju, distribuciji in prenosu energije. To bi moralo vključevati 
naložbe v zemeljski plin kot omogočitveni dejavnik za obnovljive vire energije, ki 
gospodarstvom zagotavlja učinkovit in cenovno dostopen način prehoda iz virov z več 
emisijami na nizkoemisijske rešitve in zagotavlja, da bodo stroški prehoda ostali obvladljivi.

Tretjič, pripravljavka mnenja meni, da o usmeritvah politik EU, o katerih so se dogovorile vse 
države članice, ne bi smele odločati tretje strani, zato bi morale imeti določbe te uredbe 
prednost pred posojilnimi politikami finančnih partnerjev, vključno z EIB. Ob upoštevanju 
raznolikosti posojilnih politik finančnih institucij, ki pogosto izključujejo nekatere vrste 
naložb, je zato pomembno zagotoviti, da ima instrument sklenjene upravne sporazume z 
različnimi finančnimi partnerji, vključno z narodnimi bankami, tako da je mogoče financirati 
širok sektorski nabor potrebnih javnih naložb, predvidenih v območnih načrtih držav članic za 
pravični prehod. Odprt katalog finančnih partnerjev bo omogočil širši spekter uporabe 
instrumenta v državah članicah in bo skladen z dosedanjo politiko Evropske komisije, kar bo 
omogočilo vključitev nacionalnih razvojnih bank v izvajanje finančnih instrumentov, ki jih 
neposredno upravlja Evropska komisija.

Četrtič, pripravljavka mnenja meni, da bi morali biti upravičeni projekti tudi upravičeni do 
podpore iz drugih programov Unije. Če bi to možnost ukinili, potem v manj razvitih regijah 
zaradi težav s sofinanciranjem morda ne bi dosegli pričakovane ravni črpanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun in Odbor za 
ekonomske in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge 
sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 20199 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 

(1) Komisija je 11. decembra 20199 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
cilji, da se uresničijo podnebni in 
energetski cilji Unije za leto 2030 in da se 
do leta 2050 na učinkovit, pravičen in 
solidaren način ter ob upoštevanju 
globalnega okvira iz Pariškega sporazuma 
doseže podnebna nevtralnost, je bil v 
okviru evropskega zelenega dogovora 
napovedan mehanizem za pravični prehod, 
ki bo zagotavljal sredstva za soočanje z 
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najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

izzivom, ki ga predstavlja prehod, tako, da 
pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj ranljive 
regije in najbolj ranljivi ljudje so najbolj 
izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

__________________ __________________
9 COM(2019)0640. 9 COM(2019)0640.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Za doseganje podnebnih ciljev 
Unije je treba rešiti tako problem 
različnih hitrosti prehoda v Uniji glede 
podnebnih ukrepov kot tudi nevarnost vse 
večjih socialno-ekonomskih razlik med 
regijami in nezadovoljstvo potencialno 
negativno prizadetih socialnih skupin. 
Izredno pomembno je, da se prizadevanja 
osredotočijo na gospodarsko preobrazbo 
in oživitev zadevnih ozemelj, na primer 
premogovniških regij, ne pa na mobilnost 
delavcev, s čimer bi tvegali odseljevanje in 
stagnacijo celih regij. Da bi ohranili 
skladnost med cilji prehoda ter 
prednostnimi nalogami in cilji Unije, kot 
so spodbujanje zaposlovanja, 
zmanjševanje revščine in neenakosti, bi 
bilo treba zagotoviti učinkovito podporo za 
diverzifikacijo lokalnih gospodarstev s 
trdnimi naložbami in za ustvarjanje 
trajnostnih delovnih mest, s čimer bi 
zagotovili, da se bodo delavci, zaposleni v 
sektorjih, ki jih je prizadel prehod, lahko 
ponovno vključili na lokalni trg dela.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Mehanizem 
za pravični prehod sestavljajo trije stebri: 
Sklad za pravični prehod, ki se bo izvajal v 
okviru deljenega upravljanja, namenski 
program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 
javnem sektorju, namenjen mobilizaciji 
dodatnih naložb v zadevne regije.

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije, 
skupnosti in sektorje, ki jih bo prehod 
najbolj prizadel zaradi njihove odvisnosti 
od fosilnih goriv, vključno s premogom, 
šoto in naftnim skrilavcem, ali od 
industrijskih postopkov z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov, ter 
strukturo zaposlenih, imajo pa manjše 
zmogljivosti za financiranje potrebnih 
naložb. Mehanizem za pravični prehod 
sestavljajo trije stebri: Sklad za pravični 
prehod, ki se bo izvajal v okviru deljenega 
upravljanja, namenski program za pravični 
prehod v okviru InvestEU in instrument za 
posojila v javnem sektorju, namenjen 
mobilizaciji dodatnih naložb v zadevne 
regije.

__________________ __________________
10 COM(2020)0021. 10 COM(2020)0021.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Javni sektor ima v procesu 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo Unije posebno mesto. 
Priznati je treba, da sestavni deli 
podnebno nevtralnega gospodarstva, kot 
so obnovljivi viri energije in širši 
nizkoogljični razvoj, medsektorske 
inovacije in socialne naložbe, 
predstavljajo vrednost, ki presega 
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kratkoročne finančne donose, in jih je 
treba obravnavati drugače. Ena od 
ključnih vlog javnega sektorja je, da 
posreduje takrat, ko trg ne deluje.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je odobrila Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širši nabor naložb v primerjavi s 
prvim stebrom pod pogojem, da te 
prispevajo k zadovoljevanju socialnih, 
ekonomskih, delovnih, energetskih 
varnostnih ali okoljskih razvojnih potreb 
pri prehodu na podnebne in energetske 
cilje Unije za leto 2030 ter podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050, kakor 
je opisano v območnih načrtih za pravični 
prehod. S tem prehodom se želi doseči 
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z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

ločitev od porabe virov in odpraviti neto 
emisije toplogrednih plinov ter druge 
škodljive vplive na zdravje ljudi in okolje, 
ki so med drugim povezani s slabšanjem 
biotske raznovrstnosti in ekosistemov, 
prekomerno porabo virov ali kemičnim 
onesnaževanjem. Podporni mehanizmi ne 
bi smeli dodatno zaostrovati gospodarskih 
razlik med regijami Unije in bi se morali 
osredotočiti na krepitev socialne kohezije 
med vsemi državljani Unije. Podprte 
naložbe lahko zajemajo energetsko in 
prometno infrastrukturo, sisteme 
daljinskega ogrevanja, zeleno in 
trajnostno mobilnost, pametno ravnanje z 
odpadki, čisto in nizkoogljično energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, naložbami v 
raziskave in inovacije, podporo prehodu na 
krožno gospodarstvo, mestno okoljsko 
infrastrukturo, varstvo kulturne in 
zgodovinske dediščine ter izpopolnjevanje 
in prekvalificiranje, usposabljanje in 
socialno infrastrukturo, vključno s 
socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Naložbe lahko zajemajo tudi sanacijo tal 
za rabo in dekontaminacijo zemljišč, 
razen če spadajo na področje 
odgovornosti za okoljsko škodo v skladu z 
načelom „onesnaževalec plača“ iz 
člena 191 PDEU. Zlasti pri območjih, ki 
imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, javnemu sektorju 
zagotoviti dodatna sredstva za soočanje s 
socialnimi, gospodarskimi, okoljskimi 
izzivi in izzivi na področju energetske 
varnosti, ki so posledica prilagoditev na 
podnebni prehod, da bi se tako ustvarile 
priložnosti za dolgoročno zaposlitev 
delavcev, ki jih je prizadelo gospodarsko 
prestrukturiranje. V pomoč pri 
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opredeljevanju naložb z velikim pozitivnim 
vplivom na okolje, ki so upravičene v 
okviru instrumenta, se lahko uporabi 
taksonomija EU za okoljsko trajnostne 
gospodarske dejavnosti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Projekti, ki vključujejo zemeljski 
plin, bi morali biti upravičeni do podpore, 
če se takšne naložbe uporabljajo kot 
premostitvena tehnologija, ki nadomešča 
premog, lignit, šoto ali naftni skrilavec, 
dokler se v celoti ne uporabijo druge 
brezemisijske in inovativne tehnologije, in 
sicer v zadostni meri, da se zagotovi 
neprekinjena oskrba z energijo in 
zanesljivost oskrbe z energijo ter 
energetska dostopnost, ter dokaže, da bo 
zagotovila znatno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in omogočila 
nadaljnjo uporabo plina iz obnovljivih 
virov. Take naložbe bi morale biti 
potrebne za izvajanje območnih načrtov 
za pravični prehod, pripravljenih v skladu 
s členom 7 [SPP], in dokazovati skladnost 
s ciljem Unije glede podnebne nevtralnosti 
do leta 2050.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Upravičeni projekti bi morali imeti 
dolgoročen ekološki in trajnostni učinek 
ter prispevati k doseganju podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, s čimer bi se 
izognili nasedlim naložbam in zagotovili 
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čim bolj stroškovno učinkovito porabo 
javnih sredstev.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) Prehod na podnebno nevtralnost 
prinaša tudi nove gospodarske priložnosti. 
Prehod na gospodarstvo, ki temelji na 
obnovljivih virih energije, ima velik 
potencial za ustvarjanje delovnih mest, ki 
bi lahko, če bi bil ustrezno izkoriščen, 
sčasoma privedel do visoke stopnje 
zaposlenosti na območjih, ki so danes 
odvisna od fosilnih goriv. S prehodom na 
energijo iz obnovljivih virov lahko lokalne 
skupnosti postanejo dejavne udeleženke in 
lastnice energetskega prehoda ter prehoda 
z enega samega industrijskega modela na 
večindustrijski model. Na primer 
preoblikovanje nekdanjih premogovniških 
območij v območja za proizvodnjo in 
shranjevanje energije iz obnovljivih virov 
in postavitev infrastrukture za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov na teh ali 
bližnjih območjih lahko zagotovi zelena 
delovna mesta skupnostim. To 
preoblikovanje lahko prispeva tudi k 
energetski varnosti in odpornosti na 
podlagi decentraliziranega modela 
energetskega sistema.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5d) Podprte naložbe, ki zajemajo zlasti 
energijsko učinkovitost, ravnanje z 
odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z 
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odpadki in ravnanje z odpadno vodo, bi se 
lahko uspešno izvajale prek javno-
zasebnih partnerstev. Zato bi moral 
instrument zajemati javno-zasebna 
partnerstva. Zasebni subjekt, ne glede na 
to, ali sodi v javni sektor, ki je z javnim 
organom sklenil dolgoročno javno-
zasebno partnerstvo za izvajanje projekta, 
ki izpolnjuje merila iz te uredbe, bi moral 
biti upravičen do pomoči iz instrumenta. 
Sklenitev javno-zasebnega partnerstva z 
javnim organom bi morala veljati kot 
opravljanje javne storitve.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V primeru, da povpraševanje 
presega sredstva, ki so dodeljena 
posameznim državam, bi bilo treba v 
programu dela in razpisu za zbiranje 
predlogov določiti posebne pogoje za 
upravičenost in merila za dodelitev. 
Navedeni pogoji za upravičenost in merila 
za dodelitev bi morali upoštevati zmožnost 
projekta, da doseže cilje in razvojne 
potrebe, opredeljene v območnih načrtih za 
pravični prehod, splošni cilj spodbujanja 
regionalne in območne konvergence kot 
tudi splošen vpliv na regionalni trg dela 
ter pomen dela v nepovratnih sredstvih za 
vzdržnost projekta. Podpora Unije iz te 
uredbe bi morala biti tako na voljo le 
državam članicam z vsaj enim sprejetim 
območnim načrtom za pravični prehod. V 
programu dela in razpisih za zbiranje 
predlogov se bodo upoštevali tudi območni 
načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Zaradi sorazmerno nizkega deleža 
nepovratnih sredstev bi lahko številni 
projekti imeli premalo lastnih prihodkov, 
da bi dobili podporo zgolj iz instrumenta. 
To lahko pomeni, da v manj razvitih 
regijah, kjer bi nezadostno financiran 
javni sektor lahko imel težave pri 
sofinanciranju, ne bo dosežena 
pričakovana raven črpanja. Zato bi lahko 
upravičeni projekti združili podporo s 
sredstvi iz drugih programov Unije.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. Glavni razlogi v zvezi s 
tem so težave javnih subjektov pri 
podpiranju tistih naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in 
koristijo območjem z najbolj negativnimi 
vplivi podnebnega prehoda, brez podpore 
EU v nepovratnih sredstvih ter potreba po 
usklajenem izvedbenem okviru pod 
neposrednim upravljanjem. 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 navedenega cilja –

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. Glavni razlogi v zvezi s 
tem so težave javnih subjektov pri 
podpiranju tistih naložb za območja, ki so 
utrpela največ negativnih posledic zaradi 
podnebnega in energetskega prehoda, 
vendar ne ustvarjajo zadostnega toka 
lastnih prihodkov in jih nosilec projekta ne 
bi financiral v istem časovnem okviru ali v 
enakem obsegu brez elementa nepovratnih 
sredstev iz proračuna Unije, ter potreba po 
usklajenem izvedbenem okviru pod 
neposrednim upravljanjem. 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 
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potrebno za doseganje navedenega cilja –

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi, gospodarskimi 
izzivi in izzivi na področju energetske 
varnosti, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebne in energetske cilje Unije za leto 
2030 in na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „upravičenec“ pomeni pravni 
subjekt javnega sektorja, ki je ustanovljen 
v državi članici kot subjekt javnega prava 
ali kot subjekt zasebnega prava, 
pooblaščen za opravljanje javne storitve, s 
katerim je bil v okviru instrumenta 
podpisan sporazum o nepovratnih 
sredstvih;

2. „upravičenec“ pomeni pravni 
subjekt, ki je ustanovljen v državi članici 
kot subjekt javnega prava ali kot subjekt 
zasebnega prava, pooblaščen za izvajanje 
javno-zasebnega partnerstva ali za 
opravljanje druge javne storitve, s katerim 
je bil v okviru instrumenta podpisan 
sporazum o nepovratnih sredstvih;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „finančni partnerji“ pomenijo EIB, 
druge mednarodne finančne institucije, 
nacionalne spodbujevalne banke ter 
finančne institucije, s katerimi Komisija 

3. „finančni partnerji“ pomenijo EIB, 
druge mednarodne finančne institucije, 
nacionalne in regionalne spodbujevalne 
banke ter finančne institucije, s katerimi 
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podpiše upravni sporazum o sodelovanju v 
okviru instrumenta;

Komisija podpiše upravni sporazum o 
sodelovanju v okviru instrumenta;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. „dodatnost“ pomeni podporo 
projektom, ki ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov in se ne bi 
financirali brez elementa nepovratnih 
sredstev iz proračuna Unije, prispevajo pa 
k splošnim ciljem iz člena 3.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive in priložnosti, ki izhajajo iz procesa 
prehoda na podnebne in energetske cilje 
Unije za leto 2030 in na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma in v 
odziv na potrebo po izboljšanju 
konkurenčnosti, v korist območij v Uniji, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, ki so jih države članice 
pripravile v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP].

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
podpirajo ukrepe in rešitve za pravičen, 
učinkovit in dostopen energetski prehod 
in zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki so v skladu s 
podnebnimi cilji Unije, ki zagotavljajo 
dolgoročno trajnostno zaposlovanje, 
vendar ne ustvarjajo zadostnega toka 
lastnih prihodkov in se ne bi financirali 
brez podpore v obliki nepovratnih sredstev 
iz proračuna Unije.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri uresničevanju specifičnega cilja 
iz odstavka 2 je cilj te uredbe po potrebi 
zagotavljati tudi svetovalno podporo za 
pripravo, razvoj in izvajanje upravičenih 
projektov. Ta svetovalna podpora se 
zagotavlja v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

3. Pri uresničevanju specifičnega cilja 
iz odstavka 2 je cilj te uredbe po potrebi 
zagotavljati tudi svetovalno podporo za 
oceno upravičenosti ter pripravo, razvoj in 
izvajanje upravičenih projektov. Ta 
svetovalna podpora se zagotavlja v skladu 
s pravili in načini izvajanja, ki veljajo za 
svetovalno vozlišče InvestEU, 
ustanovljeno s členom [20] Uredbe [uredba 
o InvestEU].

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih, delovnih ali okoljskih 
izzivov ter izzivov na področju energetske 
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nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

varnosti, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebne in energetske cilje Unije za 
leto 2030 ter na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije;

črtano

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Projekti, ki vključujejo zemeljski plin, se 
štejejo za upravičene, če so take naložbe 
potrebne za izvajanje območnih načrtov 
za pravični prehod, pripravljenih v skladu 
s členom 7 [SPP], in v naslednjih 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) 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) naložbe so skladne s cilji in 
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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, znatno zmanjšuje 
emisije toplogrednih plinov in 
onesnaževanje zraka ter povečuje 
energijsko učinkovitost;
(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 24

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na merila iz člena 197 finančne 
uredbe se lahko v skladu s to uredbo kot 
možni upravičenci prijavijo samo pravni 
subjekti javnega sektorja, ustanovljeni v 
državi članici kot subjekti javnega prava ali 
kot subjekti zasebnega prava, pooblaščeni 
za opravljanje javne storitve.

Ne glede na merila iz člena 197 finančne 
uredbe se lahko v skladu s to uredbo kot 
možni upravičenci prijavijo samo pravni 
subjekti, ustanovljeni v državi članici kot 
subjekti javnega prava ali kot subjekti 
zasebnega prava, pooblaščeni za izvajanje 
javno-zasebnega partnerstva ali 
opravljanje druge javne storitve.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
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okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 25 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner. Znesek 
nepovratnih sredstev za projekte na 
območjih v regijah na ravni NUTS 2, 
katerih BDP na prebivalca znaša med 
75 % in 100 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] 
Uredbe [nova uredba o skupnih 
določbah], ki so bile v programskem 
obdobju 2014–2020 uvrščene med manj 
razvite regije, ne presega 25 % zneska 
posojila, ki ga zagotovi finančni partner.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v dveh letih po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v treh letih po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Izbira finančnih partnerjev, ki niso EIB

Komisija določi pogoje in postopke za 
izbiro finančnih partnerjev, ki niso EIB. 
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.
Finančni partnerji, ki niso EIB in so 
uspešno prestali stebrno ocenjevanje iz 
člena 154 finančne uredbe, so upravičeni 
do izvajanja instrumenta.
Pogoji za upravičenost v zvezi z izbiro 
finančnih partnerjev, ki niso EIB, 
ustrezajo ciljem instrumenta. Komisija pri 
izbiri finančnih partnerjev upošteva zlasti 
njihovo zmogljivost za:
(a) največje povečanje učinka 
jamstvenega dela Unije z lastnimi 
sredstvi;
(b) ustrezno geografsko diverzifikacijo 
instrumenta in za omogočanje 
financiranja manjših projektov;
(c) zagotavljanje preglednosti in javnega 
dostopa do informacij o vseh projektih;
(d) zagotavljanje, da so projekti, izbrani za 
podporo v okviru instrumenta, skladni s 
cilji instrumenta ter podnebnimi in 
energetskimi cilji Unije za leto 2030 in 
podnebnim nevtralnim gospodarstvom do 
leta 2050;
(e) vključevanje analize okoljskih, 
podnebnih, socialnih in upravljavskih 
dejavnikov v izbiro in ocenjevanje 
projektov.
Komisija rezultate izbire objavi.
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 17 za spremembo Priloge II, da bi 
se spremenili kazalniki iz odstavka 1.

3. Če se v vmesni oceni iz člena 15(2) 
ugotovi, da kazalniki iz Priloge II ne 
omogočajo ustrezne ocene instrumenta, se 
na Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 17 za spremembo Priloge II, da bi 
se spremenili kazalniki iz odstavka 1.
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Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Preglednost

P 1. Upravičenci v korist širše javnosti 
in za široko ponovno uporabo informacij 
javnega sektorja in javno financiranih 
informacij po vsej Uniji zagotovijo 
preglednost v zvezi z ukrepi iz tega 
instrumenta. Ustrezne informacije o 
financiranih projektih, kot so opis 
projekta, ocena učinka, poročila o 
vrednotenju in revizijah, se objavijo v 
odprtih, strojno berljivih oblikah, kot je 
določeno v členu 5(1) Direktive 2019/1024 
(ES) Evropskega parlamenta in Sveta.
2. Finančni partnerji razkrijejo vse 
ustrezne informacije o vsakem 
financiranem projektu in te informacije 
objavijo na svojem spletnem mestu, brez 
poseganja v veljavna pravila Unije in 
nacionalna pravila o zaupnosti in 
poslovni skrivnosti.
3. Komisija zagotovi objavo 
informacij o upravičencih v skladu s 
členom 38 finančne uredbe.
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena instrumenta se 
opravi do 30. junija 2025, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod.

2. Vmesna ocena instrumenta se 
opravi do 30. junija 2025, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod. V oceni se analizira 
tudi, kako podpora Unije, ki se zagotavlja 
v okviru instrumenta, prispeva k 
doseganju ciljev trajnostne politike Unije, 
zlasti podnebnih in energetskih ciljev 
Unije za leto 2030 ter cilja prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo v Uniji 
do leta 2050.
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Število ohranjenih delovnih mest
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Število ustvarjenih novih delovnih 
mest

Predlog spremembe 33
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7c. Učinek na BDP podprtega 
območja



AD\1212698SL.docx 23/24 PE655.710v02-00

SL

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za 
pravični prehod

Referenčni dokumenti COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)

Pristojni odbori
 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Mnenje pripravil
 Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
17.6.2020

Pripravljavec/-ka mnenja
 Datum imenovanja

Izabela-Helena Kloc
10.7.2020

Člen 58 – Postopek s skupnimi sejami 
odborov
 Datum razglasitve na zasedanju

 
23.7.2020

Obravnava v odboru 1.9.2020

Datum sprejetja 1.10.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

54
13
4

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo 
Borchia, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne 
Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, 
Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, 
Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena 
Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, 
Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, 
Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, 
Mikuláš Peksa, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Morten 
Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Manuela 
Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, 
Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Damian Boeselager, Tomas Tobé



PE655.710v02-00 24/24 AD\1212698SL.docx

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

54 +
EPP Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça 

Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva 
Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spiraki (Maria Spyraki), 
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

13 -
GREENS Michael Bloss, Damien Boeslager, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Marie 

Toussaint

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Sira Rego

NI Ignazio Corrao

4 0
EPP François-Xavier Bellamy

S&D Niels Fuglsang

Greens Manuela Ripa

NI Clara Ponsatí Obiols

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


