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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski svet in Evropska komisija sta se zaradi pandemije covida-19, omejitvenih ukrepov in 
obsežne gospodarske krize, do katere je prišlo zaradi tega, odločila uvesti evropski načrt za 
okrevanje Next Generation EU (NGEU). Rešitev pa temelji že na težavi: financira se s skupnim 
dolgom, pri čemer je Komisija prvič pooblaščena za izposojo večjih zneskov na finančnih trgih, 
vendar naj bi se ta dolg izdal brez konkretnega sistema odplačila. Večletni finančni okvir ni 
ustrezen za tovrstno prihodnje finančno breme, in tudi glede drugih virov za odplačilo tega 
dolga ni bil dosežen dogovor. Glede na to je načrt NGEU oprt na veliko breme in nerešene 
težave, ki bodo preložene na naslednjo generacijo.

Naloga Parlamenta je torej poskrbeti vsaj za to, da se bo izposojeni denar vložil v ustvarjanje 
prihodnje vrednosti in blaginje, da bi prihodnji generaciji zagotovili kar najboljše možnosti za 
odplačilo tega dolga. To sicer za javno porabo ne bi bilo potrebno niti se ne zdi tako 
neodložljivo v luči največje gospodarske krize od druge svetovne vojne, vendar je treba glede 
na sistem financiranja tega načrta za okrevanje res nujno izkazati jasno zavezanost naslednjim 
generacijam.

Prav zato sem kot pripravljavec mnenja odbora ITRE o mehanizmu za okrevanje in odpornost 
ob določanju pravil za porabo sredstev načrta NGEU že v opredelitvi tega instrumenta določil 
naslednje jasno načelo: „mehanizem za okrevanje in odpornost je omejen na naložbe za 
zagotovitev bodočih prihodkov, da bi prihodnji generaciji zagotovili zmogljivosti za njegovo 
odplačevanje.“ Da bo to financiranje resnično usmerjeno k ustreznim naložbam, je to v našem 
poročilu izrecno navedeno pri vseh točkah o merilih za sprostitev sredstev v korist nacionalnih 
programov za okrevanje, pa tudi v prilogi, v kateri se bodo za Evropsko komisijo določile 
operativne smernice za dejansko poravnavo NGEU. Iz istega razloga naše poročilo zagotavlja, 
da bo vsak neporabljeni del sredstev v celoti namenjen za zmanjšanje skupnega dolga.

V tem prispevku so navedena tudi druga bistvena vprašanja. Ključno je, da se dogovorimo o 
pomenu pojma „odpornost“, saj je to osrednji predmet in namen tega instrumenta. Kriza v zvezi 
s covidom-19 je pokazala, kako odvisni smo od tretjih držav, tudi na odločilnih področjih za 
našo varnost, suverenost in zmožnost za premoščanje šokov in kriz. Predlagam, da bi 
opredelitev odpornosti zajemala zmožnost evropskega gospodarstva, industrije in kmetijstva za 
proizvodnjo potrebnega blaga in storitev, da bi zagotovili stabilnost naših držav in družb. Zaradi 
tega moramo v Evropski uniji znatno povečati svojo strateško avtonomijo, to pa je bilo tudi 
dodano kot ena bistvenih smernic za mehanizem za okrevanje in odpornost. 

Da bi preprečili zapravljanje javnega denarja, smo vztrajali pri nujni skladnosti med novimi 
programi in že obstoječimi ključnimi strategijami EU. Sredstva bi bilo treba dodeljevati na 
varen način, za to pa bi bilo treba zagotoviti popolno preglednost upravičencev: ta izrecna 
zaveza izhaja iz načela demokracije in smo jo dolžni dati našim državljanom.

Ne nazadnje sem ob upoštevanju kratkih rokov in nujnosti takojšnjega ukrepanja ter zato, da bi 
učinkovito sodeloval z obema pristojnima odboroma, svoje delo osredotočil na člene, ki se 
nanašajo na deljeno pristojnost.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 2
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem 
in drugih ključnih sektorjih gospodarstva, 
so pomembne za doseganje trajnostne rasti 
in ustvarjanje delovnih mest. Z 
diverzifikacijo ključnih dobavnih verig 
bodo pripomogle tudi k večji odpornosti in 
manjši odvisnosti Unije.

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, inovacije in 
raziskave, zmogljivosti in procese za 
pospešitev prehoda na čisto energijo, pa 
tudi socialne naložbe v ta namen – 
vključno s prenovo in povezovanjem 
inovativnih rešitev –, s katerimi se bo 
povečala energijska učinkovitost, varnost 
in zdravo notranje okolje v stavbah, ter v 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva ter 
vzpostavila konkurenčna in inovativna 
evropska industrija, so pomembne za 
doseganje trajnostne rasti, uresničitev cilja 
Unije glede podnebne nevtralnosti do leta 
2050 in ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest v Uniji. Z diverzifikacijo ključnih 
dobavnih verig bodo te naložbe 
pripomogle tudi k večji odpornosti in 
manjši odvisnosti Unije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Omejitveni ukrepi med krizo 
zaradi COVID-19 so pokazali, kako 
pomemben je digitalni prehod, zaradi njih 
pa so se povečale tudi digitalna neenakost 
in težave, s katerimi se srečujejo ljudje, ki 
imajo omejen dostop do digitalne 
tehnologije ali so manj digitalno pismeni. 
Okrevanje po pandemiji bi moralo 
vključevati ukrepe za odpravo teh težav, 
zlasti ukrepe, s katerimi bi podprli 
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pridobivanje digitalnih znanj in 
spretnosti, vključno z izpopolnjevanjem in 
prekvalificiranjem delavcev, pa tudi 
ukrepe za spodbujanje digitalne enakosti, 
podpiranje rešitev odprtokodne 
programske in strojne opreme ter 
zagotavljanje varstva osebnih podatkov. 
Poleg tega bi moral biti digitalni prehod 
tudi zelen: vse večjemu povpraševanju po 
električni energiji, ki je posledica rasti 
digitalnega sektorja, bi bilo treba zadostiti 
trajnostno z ukrepi za energijsko 
učinkovitost in proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trenutno noben instrument ne 
predvideva neposredne finančne podpore, 
ki bi bila povezana z doseganjem 
rezultatov in izvajanjem reform ter javnih 
naložb držav članic v odgovor na izzive, 
opredeljene v evropskem semestru, in 
katere namen bi bil trajno vplivati na 
produktivnost in odpornost gospodarstev 
držav članic.

(7) Trenutno noben instrument ne 
predvideva neposredne finančne podpore, 
ki bi bila povezana z doseganjem 
rezultatov in izvajanjem reform ter javnih 
naložb s strani držav članic, med drugim 
tudi v odgovor na izzive, opredeljene v 
evropskem semestru, ki bi lahko pritegnila 
tudi zasebne naložbe in katere namen bi bil 
trajno vplivati na produktivnost in 
odpornost gospodarstev držav članic.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
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mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
zagotovi učinkovita finančna in znatna 
podpora za krepitev izvajanja reform ter s 
tem povezanih javnih naložb v državah 
članicah. Mehanizem bi moral biti celovit 
in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
zagotovita učinkovita finančna in znatna 
podpora ter okrevanje evropskega 
gospodarstva, na katerega je močno 
vplivala kriza zaradi COVID-19, ter da se 
poveča njegova odpornost, da bi se 
okrepilo izvajanje reform ter s tem 
povezanih javnih naložb v državah 
članicah, s katerimi bi lahko mobilizirale 
tudi zasebne naložbe, pri čemer pa je 
treba ohraniti enake konkurenčne pogoje 
na notranjem trgu. Mehanizem bi moral 
biti celovit in izkoristiti tudi izkušnje, ki so 
jih Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 30 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem. V ta namen bi morala vsaka 
država članica v načrtu za okrevanje in 
odpornost vsaj 37 % sredstev dodeliti za 
ukrepe v podporo pravičnemu zelenemu 
prehodu, vsaj 20 % sredstev pa za ukrepe 
v zvezi z digitalnim prehodom. Za 
spremljanju uresničevanja zavez glede 
izvajanja pravičnega zelenega prehoda bi 
bilo treba uporabiti merila in okvir 
taksonomije EU.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Države članice bi morale tudi 
zagotoviti, da bi se pri drugih dejavnosti, 
vključenih v njihove načrte za okrevanje 
in odpornost, spoštovalo previdnostnim 
načelo, da se ne škoduje bistveno, kot je 
navedeno v Uredbi (EU) 2020/852 
Evropskega parlamenta in Sveta1a.
__________________
1a Uredba (EU) 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 
o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088, UL L 198, 22.6.2020, str. 
13.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni zadevni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi vplivu 
nacionalnih načrtov, predloženih v skladu s 
to uredbo, na spodbujanje pravičnega 
zelenega prehoda in odprte, trajnostne in 
vključujoče digitalne preobrazbe ter na 
podpiranje trdne strategije za mala in 
srednja podjetja, vključno z mikropodjetji, 
ter za industrijo, kar bo vse imelo 
prednostno vlogo pri ponovnem zagonu, 
razogljičevanju in posodobitvi našega 
gospodarstva ter ohranjanju njegove 
konkurenčnosti.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
mehanizem prispevati k izboljšanju 
zmogljivosti držav članic za odpornost in 
prilagajanje, blažitvi socialnih in 
gospodarskih posledic krize ter podpiranju 
pravičnega zelenega prehoda in digitalne 
preobrazbe, katerih cilj je do leta 2050 
doseči podnebno nevtralnost Evrope, s tem 
pa bi obnovil potencial gospodarstev Unije 
za rast v obdobju po krizi in spodbujal 
ustvarjanje delovnih mest in trajnostne 
rasti z uravnoteženo zastopanostjo spolov, 
ob tem pa bi moral zagotoviti enake 
konkurenčne pogoje na enotnem trgu in 
strateško avtonomijo Unije, pa tudi 
povečati evropsko konkurenčnost v svetu.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt 
za okrevanje in odpornost prispeval k 
ciljem mehanizma, bi moral vključevati 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov prek doslednih 
načrtov za okrevanje in odpornost. Načrt 
za okrevanje in odpornost bi moral biti 
skladen z zadevnimi izzivi in prednostnimi 
nalogami posameznih držav članic, 
opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, nacionalnimi reformnimi 
programi, nacionalnimi energetskimi in 
podnebnimi načrti, načrti za pravični 

(16) Da bi načrt vsake države članice za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost, ki bi lahko 
mobilizirali tudi zasebne naložbe. 
Nacionalni načrti za okrevanje in 
odpornost bi morali biti in zagotavljati 
sinergije z nacionalnimi energetskimi in 
podnebnimi načrti, načrti za pravični 
prehod ter partnerskimi sporazumi in 
operativnimi programi v okviru skladov 
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prehod ter partnerskimi sporazumi in 
operativnimi programi v okviru skladov 
Unije. Za spodbuditev ukrepov, ki sodijo v 
okvir prednostnih nalog evropskega 
zelenega dogovora in digitalne agende, bi 
moral načrt določati tudi ukrepe, ki 
zadevajo zeleni in digitalni prehod. Ukrepi 
bi morali omogočiti hitro doseganje ciljev 
in prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Vse podprte 
dejavnosti bi se morale izvajati ob polnem 
spoštovanju podnebnih in okoljskih 
prednostnih nalog Unije.

Unije, poleg tega pa bi morali biti skladni 
s prednostnimi nalogami in cilji drugih 
skladov in programov Unije, nacionalnimi 
reformnimi programi ter ustreznimi izzivi 
in prednostnimi nalogami posameznih 
držav, določenimi v okviru evropskega 
semestra. Da bi načrti za odpornost in 
okrevanje spodbujali dejavnosti, ki sodijo 
v okvir prednostnih nalog evropskega 
zelenega dogovora, digitalne agende in 
strategije za industrijo ter mala in srednja 
podjetja, bi morali določati tudi ukrepe, ki 
zadevajo pravični zeleni prehod in 
digitalno preobrazbo. Ti ukrepi bi morali 
omogočiti hitro doseganje ciljev in 
prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Vse podprte 
dejavnosti bi se morale izvajati ob polnem 
spoštovanju podnebnih in okoljskih 
prednostnih nalog Unije.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov načrtov za okrevanje 
in odpornost držav članic in njihovo 
vsebino. Da bi zagotovili primernost 
postopkov, bi morale države članice načrt 
za okrevanje in odpornost predložiti 
najpozneje do 30. aprila, in sicer kot 
ločeno prilogo k nacionalnemu 
reformnemu programu. Za zagotovitev 
hitrega izvajanja bi morale imeti države 
članice možnost predložiti osnutek načrta 
skupaj s predlogom proračuna za prihodnje 
leto, torej 15. oktobra predhodnega leta.

(20) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov načrtov za okrevanje 
in odpornost držav članic in njihovo 
vsebino. Da bi zagotovili primernost 
postopkov, bi morale države članice načrt 
za okrevanje in odpornost predložiti 
najpozneje do 30. aprila, in sicer skupaj z 
nacionalnim reformnim programom. Za 
zagotovitev hitrega izvajanja bi morale 
imeti države članice možnost predložiti 
osnutek načrta skupaj s predlogom 
proračuna za prihodnje leto, torej 
15. oktobra predhodnega leta.

Predlog spremembe 12
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane s pravičnim zelenim 
prehodom in digitalno preobrazbo; 
vsebovati bi moral obrazložitev skladnosti 
predlaganega načrta za okrevanje in 
odpornost z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra. V celotnem postopku bi si bilo 
treba prizadevati za tesno sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami ter ga 
doseči.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v 
tesnem sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 

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

preobrazbi ter obravnavanju izzivov, ki ju 
prinašata; ali se pričakuje, da bo načrt imel 
trajen učinek v zadevni državi članici; ali 
se pričakuje, da bo načrt učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter h gospodarski 
in socialni odpornosti države članice, 
ublažil gospodarske in socialne posledice 
krize ter prispeval h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije; ali se 
pričakuje, da bo načrt za okrevanje in 
odpornost prispeval k učinkovitemu 
obravnavanju izzivov, ugotovljenih v 
ustreznem priporočilu za posamezno 
državo, naslovljenem na zadevno državo 
članico, ali v drugih ustreznih 
dokumentih, ki jih je Komisija uradno 
sprejela v okviru evropskega semestra; ali 
je utemeljitev, ki jo je država članica 
podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali je bilo 
izvedeno posvetovanje z vsemi ustreznimi 
deležniki; ali države članice spoštujejo 
vrednote Unije iz člena 2 PEU (pravna 
država); ali predlagani načrt za okrevanje 
in odpornost vsebuje ukrepe za izvajanje 
reform ter javnih in zasebnih naložbenih 
projektov, ki lahko mobilizirajo tudi 
zasebne naložbe in ki predstavljajo 
usklajene dejavnosti; in ali se pričakuje, da 
bo ureditev, ki jo je predlagala zadevna 
država članica, zagotovila učinkovito 
izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, 
vključno s predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Če načrt za okrevanje in odpornost 
zadovoljivo izpolnjuje merila za 

(26) Če načrt za okrevanje in odpornost 
zadovoljivo izpolnjuje merila za 
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ocenjevanje, bi bilo treba zadevni državi 
članici dodeliti najvišji finančni prispevek, 
kadar so ocenjeni skupni stroški reform in 
naložb iz načrta za okrevanje in odpornost 
enaki ali višji od zneska samega najvišjega 
finančnega prispevka. Kadar pa so ocenjeni 
skupni stroški nižji od zneska samega 
najvišjega finančnega prispevka, bi bilo 
treba zadevni državi članici dodeliti znesek 
v višini ocenjenih skupnih stroškov načrta 
za okrevanje in odpornost. Državi članici 
se finančni prispevek ne bi smel dodeliti, 
če načrt za okrevanje in odpornost meril za 
ocenjevanje ne izpolnjuje zadovoljivo.

ocenjevanje, bi bilo treba zadevni državi 
članici dodeliti najvišji finančni prispevek, 
kadar so ocenjeni skupni stroški reform in 
naložb iz načrta za okrevanje in odpornost 
enaki ali višji od zneska samega najvišjega 
finančnega prispevka. Kadar pa so ocenjeni 
skupni stroški nižji od zneska samega 
najvišjega finančnega prispevka, bi bilo 
treba zadevni državi članici dodeliti znesek 
v višini ocenjenih skupnih stroškov načrta 
za okrevanje in odpornost. Državi članici 
se finančni prispevek ne bi smel dodeliti, 
če načrt za okrevanje in odpornost 
nobenega od meril za ocenjevanje ne 
izpolnjuje zadovoljivo.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 
odpornost, zlasti v zvezi z zelenim in 
digitalnim prehodom, ter posledično 
stroški načrta, ki presegajo najvišji finančni 
prispevek, (ki bo) dodeljen kot nepovraten 
prispevek. Prošnjo za posojilo bi moralo 
biti mogoče vložiti skupaj s predložitvijo 
načrta. Če se prošnja za posojilo vloži v 
drugem trenutku, bi ji bilo treba priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji. Za zagotovitev okrepljenega 
financiranja v začetni fazi bi morale države 
članice zaprositi za podporo v obliki 
posojila najpozneje do 31. avgusta 2024. 
Za namene dobrega finančnega 
poslovodenja bi bilo treba omejiti skupni 
znesek vseh posojil, odobrenih v skladu s 
to uredbo. Poleg tega največji obseg 
posojila za posamezno državo članico ne bi 
smel presegati 4,7 % njenega bruto 
nacionalnega dohodka. Vendar bi moralo 
biti mogoče v izjemnih okoliščinah in ob 

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 
odpornost, zlasti v zvezi s pravičnim 
zelenim prehodom in digitalno 
preobrazbo, ter posledično stroški načrta, 
ki presegajo najvišji finančni prispevek, (ki 
bo) dodeljen kot nepovraten prispevek. 
Prošnjo za posojilo bi moralo biti mogoče 
vložiti skupaj s predložitvijo načrta. Če se 
prošnja za posojilo vloži v drugem 
trenutku, bi ji bilo treba priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji. Za zagotovitev okrepljenega 
financiranja v začetni fazi bi morale države 
članice zaprositi za podporo v obliki 
posojila najpozneje do 31. avgusta 2024. 
Za namene dobrega finančnega 
poslovodenja bi bilo treba omejiti skupni 
znesek vseh posojil, odobrenih v skladu s 
to uredbo. Poleg tega največji obseg 
posojila za posamezno državo članico ne bi 
smel presegati 4,7 % njenega bruto 
nacionalnega dohodka. Vendar bi moralo 
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upoštevanju razpoložljivih virov zgornjo 
mejo zneska zvišati. Iz istih razlogov 
dobrega finančnega poslovodenja bi bilo 
treba omogočiti izplačevanje posojila v 
obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov.

biti mogoče v izjemnih okoliščinah in ob 
upoštevanju razpoložljivih virov zgornjo 
mejo zneska zvišati. Iz istih razlogov 
dobrega finančnega poslovodenja bi bilo 
treba omogočiti izplačevanje posojila v 
obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale imeti 
možnost ob obrazložitvi zahtevati 
spremembo načrta za okrevanje in 
odpornost v obdobju izvajanja, če 
objektivne okoliščine upravičujejo takšno 
ukrepanje. Komisija bi morala 
obrazloženo zahtevo oceniti in v štirih 
mesecih sprejeti nov sklep.

(30) Države članice bi morale imeti 
možnost, da z obrazložitvijo zahtevajo 
spremembo svojega načrta za okrevanje, 
odpornost in prehod v obdobju izvajanja, 
če objektivne okoliščine to upravičujejo. 
Komisija bi morala obrazloženo zahtevo 
oceniti in v dveh mesecih sprejeti nov 
sklep.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za namene preglednosti bi bilo 
treba načrte za okrevanje in odpornost, ki 
jih sprejme Komisija, sporočiti 
Evropskemu parlamentu in Svetu, 
Komisija pa bi morala opraviti primerne 
dejavnosti komuniciranja.

(34) Za namene preglednosti bi bilo 
treba načrte za okrevanje in odpornost, ki 
jih sprejme Komisija, sporočiti 
Evropskemu parlamentu in Svetu, 
Komisija in ustrezna država članica pa bi 
morali opraviti primerne dejavnosti 
komuniciranja.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Načrte za okrevanje in odpornost, 
ki jih morajo izvesti države članice, ter 
ustrezen finančni prispevek, ki se jim 
dodeli, bi morala določiti Komisija z 
izvedbenim aktom. Za zagotovitev enotnih 
pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem 
načrtov za okrevanje in odpornost ter 
izplačilom finančne podpore ob izpolnitvi 
ustreznih mejnikov in ciljev bi morala 
Komisija izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta v okviru postopka pregleda iz 
navedene uredbe13. Po sprejetju 
izvedbenega akta bi morali imeti zadevna 
država članica in Komisija možnost, da se 
dogovorita o nekaterih tehničnih 
operativnih ureditvah, ki podrobno 
opredeljujejo vidike izvajanja glede rokov, 
kazalnikov v zvezi z mejniki in cilji ter 
dostopom do osnovnih podatkov. Da se 
zagotovi stalna ustreznost operativnih 
ureditev z vidika prevladujočih okoliščin 
med izvajanjem načrta za okrevanje in 
odpornost, bi moralo biti mogoče take 
tehnične ureditve spremeniti z 
medsebojnim soglasjem. Za to uredbo se 
uporabljajo horizontalna finančna pravila, 
ki sta jih sprejela Evropski parlament in 
Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Ta pravila so 
določena v finančni uredbi, pri čemer 
določajo zlasti postopek za pripravo in 
izvrševanje proračuna prek nepovratnih 
sredstev, javnih naročil, nagrad in 
posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor 
odgovornosti finančnih udeležencev. 
Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 
PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 

(39) Načrte za okrevanje in odpornost, 
ki jih morajo izvesti države članice, ter 
ustrezen finančni prispevek, ki se jim 
dodeli, bi bilo treba potrditi z delegiranimi 
akti. Da bi zagotovili učinkovito oceno 
skladnosti načrta s cilji te uredbe, bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da 
v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) 
sprejme akte, s katerimi to uredbo dopolni 
v zvezi s sprejetjem načrtov za okrevanje 
in odpornost ter izplačilom finančne 
podpore ob izpolnitvi ustreznih mejnikov 
in ciljev. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njuni 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov. Po sprejetju delegiranega akta bi 
morali imeti zadevna država članica in 
Komisija možnost, da se dogovorita o 
nekaterih tehničnih operativnih ureditvah, 
ki podrobno opredeljujejo vidike izvajanja 
glede rokov, kazalnikov v zvezi z mejniki 
in cilji ter dostopom do osnovnih podatkov. 
Da se zagotovi stalna ustreznost 
operativnih ureditev z vidika prevladujočih 
okoliščin med izvajanjem načrta za 
okrevanje in odpornost, bi moralo biti 
mogoče take tehnične ureditve spremeniti z 
medsebojnim soglasjem. Za to uredbo se 
uporabljajo horizontalna finančna pravila, 
ki sta jih sprejela Evropski parlament in 
Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Ta pravila so 
določena v finančni uredbi, pri čemer 
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učinkovito financiranje EU. določajo zlasti postopek za pripravo in 
izvrševanje proračuna prek nepovratnih 
sredstev, javnih naročil, nagrad in 
posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor 
odgovornosti finančnih udeležencev. 
Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 
PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

__________________ __________________
13 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

13 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. „odpornost“ pomeni sposobnost 
spoprijemanja z gospodarskimi, 
družbenimi in ekološkimi šoki in trajnimi 
strukturnimi spremembami, ki izhajajo iz 
kakršne koli krize, na pošten, trajnosten 
in vključujoč način ter sposobnost 
ohranjanja družbene blaginje z 
zagotavljanjem strateške avtonomije 
Evropske unije glede sredstev in 
tehnologij, potrebnih za stabilnost in 
varnost evropskih družb, da bi premagali 
krizo, ne da bi ogrozili dediščino 
prihodnjih generacij, hkrati pa zagotovili 
odprtost in moč EU na svetovnem trgu;

Predlog spremembe 20
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. „načelo, da se ne škoduje 
bistveno“, pomeni zagotovitev, da noben 
ukrep ali naložba, vključena v načrte za 
okrevanje in odpornost, v skladu s členom 
17 Uredbe (EU) 2020/852 ne škoduje 
bistveno nobenemu od okoljskih ciljev iz 
člena 9 navedene uredbe;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, pravičnim zelenim prehodom in 
digitalno preobrazbo, malimi in srednjimi 
podjetji, vključno z mikropodjetji, 
strateško avtonomijo Unije – tudi njeno 
industrijsko avtonomijo, zlasti v sektorjih 
visokih tehnologij, ki so usmerjeni v 
prihodnost –, zdravjem, dolgoročno 
konkurenčnostjo na svetovnih trgih, 
odpornostjo, produktivnostjo, poklicnim 
usposabljanjem ter znanjem in 
spretnostmi, človeškim in socialnim 
kapitalom, raziskavami in vodilnimi 
inovacijami v strateških sektorjih, socialno 
in kritično infrastrukturo, energetiko, 
vključno z energijsko učinkovitostjo, 
energijo iz obnovljivih virov in zanesljivo 
oskrbo z energijo, pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo, kakovostnimi 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.



PE655.918v03-00 18/42 AD\1215992SL.docx

SL

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V interesu prihodnjih generacij imajo 
naložbe, ki se financirajo iz instrumenta 
za okrevanje in odpornost, pozitiven 
dolgoročni učinek na gospodarsko in 
socialno odpornost, trajnost in dolgoročno 
blaginjo ter konkurenčnost držav članic, 
zlasti ker bo instrument ustvaril rast in 
prihodke za države članice in Unijo, ki 
bodo imele koristi od uporabe evropskega 
instrumenta za okrevanje (Next 
Generation EU) in njegovih shem 
odplačevanja.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje 
k ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je zagotoviti 
dolgoročno trajnostno gospodarsko 
blaginjo Unije, spodbujati ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo Unije ter 
dolgoročno konkurenčnost, in sicer z 
izboljšanjem zmogljivosti držav članic za 
odpornost in prilagajanje, blaženjem 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranjem pravičnega zelenega prehoda 
in digitalne preobrazbe ter spodbujanjem 
digitalne avtonomije in ključnih strategij, 
tj. strategije za pomembne projekte 
skupnega evropskega interesa, 
industrijske strategije za Evropo, 
strategije za evropska mala in srednja 
podjetja ter za krožno gospodarstvo, 
raziskave in inovacije ter v prihodnost 
usmerjene tehnologije.

Mehanizem za okrevanje in odpornost 
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tako s svojim splošnim ciljem prispeva k 
obnovitvi potenciala rasti gospodarstev 
Unije in njenih industrijskih ekosistemov 
ter strateških vrednostnih verig, spodbuja 
ustvarjanje delovnih mest, zlasti s 
povečanjem zaposljivosti mladih in 
podpiranjem kakovostnih delovnih mest, 
prispeva pa tudi k manjši odvisnosti od 
tretjih držav na strateških področjih, med 
drugim tudi s pametnim vračanjem 
proizvodnje in podpiranjem industrijskih 
panog, ki so se izkazale za kritične po krizi 
zaradi COVID-19, ohranjanjem 
stabilnosti finančnih sistemov, 
zagotavljanjem dolgoročne dodane 
vrednosti finančne podpore in njenim 
ohranjanjem znotraj Unije, spodbujanjem 
dolgoročne trajnostne rasti, izkoriščanjem 
celotnega potenciala enotnega trga in 
hkratnim zmanjšanjem odvisnosti od 
tretjih držav na strateških področjih.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odhodki mehanizma za okrevanje 
in odpornost ter povezani odhodki morajo 
biti v skladu z evropskim zelenim 
dogovorom in Pariškim sporazumom, pa 
tudi z načelom, da se ne škoduje bistveno.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
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potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in 
ukrepe informiranja in komuniciranja, 
vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe, 
ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
podatkov in korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji, ter vse 
druge odhodke za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija pri upravljanju 
posameznega instrumenta. Odhodki lahko 
zajemajo tudi stroške drugih podpornih 
dejavnosti, kot sta nadzor kakovosti in 
spremljanje projektov na terenu, in stroške 
medsebojnega svetovanja in strokovnjakov 
za ocenjevanje in izvajanje reform in 
naložb.

potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti za študije, sestanke strokovnjakov, 
vključevanje civilne družbe in lokalnih 
skupnosti ter ukrepe informiranja in 
komuniciranja, vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe, 
ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
podatkov in korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji, ter vse 
druge odhodke za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija pri upravljanju 
posameznega instrumenta. Odhodki lahko 
zajemajo tudi stroške drugih podpornih 
dejavnosti, kot sta nadzor kakovosti in 
spremljanje projektov na terenu, in stroške 
medsebojnega svetovanja in strokovnjakov 
za ocenjevanje in izvajanje reform in 
naložb.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
industrijsko strategijo Unije in držav 
članic, zlasti strategijo za podporo malih 
in srednjih podjetij ter mikropodjetij, 
pravični zeleni prehod na podnebno 
nevtralnost in digitalno preobrazbo, ali iz 
njih izvirajo. Načrti za okrevanje in 
odpornost morajo biti skladni tudi z 
informacijami, ki jih države članice 
vključijo v nacionalne reformne programe 
v okviru evropskega semestra, svoje 
nacionalne energetske in podnebne načrte 
in posodobitve teh načrtov v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/199921, načrte za 



AD\1215992SL.docx 21/42 PE655.918v03-00

SL

pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod ter partnerske sporazume 
in operativne programe v okviru skladov 
Unije, pa tudi z ustreznimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, določenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
področje uporabe te uredbe ali iz njega 
izhajajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
so skladni tudi s ciljem, da se omogočijo 
naložbe v sredstva, tehnologije in 
infrastrukture, ki so usmerjeni v 
prihodnost in zagotavljajo dolgoročno 
odpornost in konkurenčnost Unije na 
svetovnih trgih ter krepijo strateško 
avtonomijo Unije in ustvarjajo sinergije z 
vsemi ustreznimi skladi in programi 
Unije.

__________________ __________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.

22 […] 22 […]

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi prispevali k pravičnemu zelenemu 
prehodu in digitalni preobrazbi, vsaj 37 % 
dodeljenih sredstev iz načrta za okrevanje 
in odpornost prispeva k ukrepom za 
podporo pravičnemu zelenemu prehodu v 
skladu z uredbo o taksonomiji, vsaj 20 % 
sredstev, dodeljenih v okviru načrta, pa 
prispeva k ukrepom za podporo digitalni 
preobrazbi.

Predlog spremembe 28
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, 
opredeljeni v okviru evropskega semestra;

črtano

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
prispeval k uresničevanju ključnih 
strategij Unije in krepil strateško 
avtonomijo Unije ter konkurenčnost, 
potencial rasti, zlasti za mala in srednja 
podjetja ter mikropodjetja, industrijske 
ekosisteme in strateške vrednostne verige, 
kakovost javnih storitev, ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest, zlasti 
zaposljivost mladih, ter gospodarsko in 
socialno odpornost zadevne države članice, 
ublažil gospodarske in socialne posledice 
krize ter prispeval h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije in 
konvergence, ob tem pa zagotavljal enake 
konkurenčne pogoje na enotnem trgu;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo;

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k pravičnemu zelenemu 
prehodu in cilju EU glede podnebne 
nevtralnosti, ter dokaz, da so skladni z 
nacionalnimi podnebnimi in energetskimi 
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načrti;

Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obrazložitev, kako naj bi načrt 
prispeval k pravični digitalni preobrazbi 
in izzivom, ki izhajajo iz vključevanja 
digitalne dostopnosti, s poudarkom na 
industriji Unije, vključno s strateškimi 
ekosistemi, podpiranjem raziskav in 
uvajanja tehnologije na področjih, kot so 
umetna inteligenca, 5G, podatkovno 
gospodarstvo, digitalni razkorak, razvoj 
digitalnih znanj in spretnosti, vključno z 
izpopolnjevanjem in prekvalificiranjem 
delavcev;

Predlog spremembe 32

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) obrazložitev, kako načrt krepi 
strategije Unije za pomembne projekte 
skupnega evropskega interesa (IPCEI), 
evropska MSP in mikropodjetja, krožno 
gospodarstvo, raziskave in inovacije na 
področju ključnih tehnologij ter strateške 
sektorje, ki lahko med drugim vključujejo 
obnovljive vire energije in energetsko 
učinkovite tehnologije, ter druge 
visokotehnološke sektorje, usmerjene v 
prihodnost;

Predlog spremembe 33
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) obrazložitev, kako je načrt povezan 
in skladen s ključnimi skladi in programi 
Unije, kot so Obzorje Evropa, program za 
digitalno Evropo, Sklad za pravični 
prehod, Instrument za povezovanje 
Evrope, strukturna sklada, vesoljski 
program, Evropski obrambni sklad, 
InvestEU;

Predlog spremembe 34

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cd) obrazložitev, kako načrt vlaga v 
dolgoročne gospodarske, socialne in 
okoljske trajnostne dejavnosti, tehnologije 
in industrije, ki ustvarjajo priložnosti za 
prihodnje generacije;

Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ce) oris ukrepov za prepoznavnost 
financiranja Unije in preglednost 
upravičencev v skladu s členom 26;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka e a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, ki so 
opredeljeni v okviru evropskega semestra;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ocenjene skupne stroške reform in 
naložb iz predloženega načrta za okrevanje 
in odpornost (imenovane tudi „ocenjeni 
skupni stroški načrta za okrevanje in 
odpornost“) in njihovo ustrezno 
utemeljitev ter navedbo, kako so 
sorazmerni s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje;

(f) ocenjene stroške na enoto in 
skupne stroške reform in naložb iz 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost (imenovane tudi „ocenjeni 
stroški načrta za okrevanje in odpornost“) 
in njihovo ustrezno utemeljitev ter 
navedbo, kako so sorazmerni s 
pričakovanim učinkom na gospodarstvo in 
zaposlovanje;

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija oceni pomen in 
doslednost načrta za okrevanje in 
odpornost ter njegov prispevek k 
pravičnemu zelenemu prehodu in digitalni 
preobrazbi, v ta namen pa upošteva 
naslednja merila:

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka -a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) ali bodo ukrepi, predlagani v 
načrtu, prispevali k doseganju splošnih in 
specifičnih ciljev iz člena 4, in ali je načrt 
v skladu s področjem uporabe te uredbe, 
kot je opredeljeno v členu 3;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k ciljem iz točk (b), 
(c) in (ca) člena 15;

Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ali načrt prispeva k strategijam 
Unije iz točke (cb) člena 15;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) ali je načrt medsebojno povezan in 
skladen s programi Unije iz točke (cc) 
člena 15;

Predlog spremembe 43
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) ali načrt vsebuje učinkovite ukrepe 
za prepoznavnost financiranja Unije in 
preglednost upravičencev;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bd) ali je načrt usmerjen v prihodnji 
ekonomski cikel in osredotočen na 
dejavnosti, tehnologije in sektorje, ki 
ustvarjajo dolgoročne koristi;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
projektov javnih naložb, ki predstavljajo 
dosledne ukrepe;

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
projektov javnih naložb, ki predstavljajo 
dosledne ukrepe;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep v štirih mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

1. Komisija z delegiranim aktom v 
skladu s členom 27 sprejme sklep v dveh 
mesecih po uradni predložitvi načrta za 
okrevanje in odpornost s strani države 
članice. V primeru, da Komisija pozitivno 
ali delno pozitivno oceni načrt za 
okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če načrt za okrevanje in odpornost 
meril iz člena 16(3) ne izpolnjuje 
zadovoljivo, se zadevni državi članici ne 
dodeli noben finančni prispevek.

(c) če načrt za okrevanje in odpornost 
katerih koli meril iz člena 16(3) ne 
izpolnjuje zadovoljivo, se zadevni državi 
članici ne dodeli noben finančni prispevek 
in se uporabi odstavek 5 tega člena.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) če načrt za okrevanje in odpornost 
delno izpolnjuje merila iz člena 16(3) ali 
izpolnjuje samo nekatera merila iz 
navedenega člena, Komisija določi 
finančni prispevek, ki se dodeli ustrezni 
državi članici in ne presega skupnega 
zneska ocenjenih stroškov reform in 
naložb, ki izpolnjujejo merila iz 
člena 16(3).

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opis reform in naložbenih projektov 
ter znesek ocenjenih skupnih stroškov 
načrta za okrevanje in odpornost;

(b) opis reform in naložbenih projektov 
v okviru načrta za okrevanje in odpornost 
ter zneskov njihovih ocenjenih stroškov;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar Komisija predlog načrta za 
okrevanje in odpornost oceni negativno, 
ustrezno utemeljeno oceno sporoči v štirih 
mesecih po tem, ko je država članica 
uradno predložila predlog.

5. Kadar Komisija predlog načrta za 
okrevanje in odpornost oceni negativno, 
sklep pospremi z ustrezno utemeljeno 
oceno in ga sporoči v dveh mesecih po 
tem, ko ga je država članica uradno 
predložila. Zadevna država članica lahko 
predloži drug načrt za okrevanje in 
odpornost ter uporabi tudi instrument za 
tehnično podporo.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Izvedbeni akti iz odstavkov 1 in 2 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 27(2).

7. Delegirani akt iz odstavkov 1 in 2 
se sprejme v skladu s postopkom iz 
člena 27.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
jih je navedla zadevna država članica, 
upravičujejo spremembo zadevnega načrta 
za okrevanje in odpornost, oceni nov načrt 
v skladu z določbami člena 16 in v štirih 
mesecih po uradni predložitvi zahteve 
sprejme nov sklep v skladu s členom 17.

2. Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
jih je navedla zadevna država članica, 
upravičujejo spremembo zadevnega načrta 
za okrevanje in odpornost, oceni nov načrt 
v skladu z določbami člena 16 in v dveh 
mesecih po uradni predložitvi zahteve 
sprejme nov sklep v skladu s členom 17.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
jih je navedla zadevna država članica, ne 
upravičujejo spremembe načrta za 
okrevanje in odpornost, zahtevo v štirih 
mesecih po uradni predložitvi zavrne, 
potem ko je zadevni državi članici 
omogočila, da predloži svoje pripombe v 
enem mesecu po obvestilu o ugotovitvah 
Komisije.

3. Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
jih je navedla zadevna država članica, ne 
upravičujejo spremembe načrta za 
okrevanje in odpornost, zahtevo v dveh 
mesecih po uradni predložitvi zavrne, 
potem ko je zadevni državi članici 
omogočila, da predloži svoje pripombe v 
enem mesecu po obvestilu o ugotovitvah 
Komisije.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v izvedbenem aktu 
Komisije v skladu s členom 17. Zadevna 
država članica lahko od Komisije zahteva, 
da zakrije občutljive ali zaupne 
informacije, katerih razkritje bi ogrozilo 
njene javne interese.

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v delegiranem aktu 
Komisije v skladu s členom 17. Zadevna 
država članica lahko od Komisije zahteva, 
da zakrije občutljive ali zaupne 
informacije, katerih razkritje bi ogrozilo 
njene javne interese.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi Evropski parlament 
primerno nadziral učinkovitost, uspešnost 
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in vpliv finančne podpore v okviru 
mehanizma, se letno poročilo pošlje 
Evropskemu parlamentu in Svetu kot del 
celovitega poročanja o finančni 
odgovornosti in je del letnega postopka 
razrešnice kot posebno poglavje poročila o 
razrešnici Komisiji.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prejemniki finančnih sredstev 
Unije potrdijo izvor in zagotovijo 
prepoznavnost financiranja Unije, zlasti pri 
promoviranju ukrepov in njihovih 
rezultatov, z zagotavljanjem doslednih, 
učinkovitih in sorazmernih ciljno 
usmerjenih informacij različnemu 
občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1. Države članice in drugi prejemniki 
finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in 
dosledno zagotavljajo prepoznavnost 
financiranja Unije, zlasti pri promoviranju 
ukrepov in njihovih rezultatov, s prikazom 
simbola Unije skupaj z navedbo 
mehanizma za okrevanje in odpornost, ki 
ukrepe podpira, na spletu in zunaj spleta, 
ter z zagotavljanjem doslednih, učinkovitih 
in sorazmernih ciljno usmerjenih 
informacij različnemu občinstvu, vključno 
z mediji in javnostjo.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi z 
mehanizmom, vzpostavljenim s to uredbo, 
njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna 
sredstva, dodeljena izvajanju mehanizma, 
vzpostavljenega s to uredbo, prispevajo 
tudi k institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 4.

2. Komisija izvaja ukrepe 
uporabnikom prijaznega informiranja in 
komuniciranja za ozaveščanje državljanov, 
podjetij, zlasti MSP, in javnih uprav o 
finančnih sredstvih, zagotovljenih z 
mehanizmom, vzpostavljenim s to uredbo, 
pa tudi o njegovih ukrepih in rezultatih. 
Finančna sredstva, dodeljena izvajanju 
mehanizma, vzpostavljenega s to uredbo, 
prispevajo tudi k institucionalnemu 
komuniciranju o političnih prednostnih 
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nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji 
iz člena 4.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija vzpostavi digitalni sistem 
spremljanja, ki zagotavlja popolno javno 
preglednost prek lahko dostopne digitalne 
platforme, ki omogoča iskanje, na kateri 
so navedeni vsi upravičenci do 
financiranja, ki izhajajo iz nacionalnih 
načrtov za okrevanje in odpornost, za 
katere morajo države članice zagotoviti 
potrebne informacije.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 Člen 27
Postopek v odboru Izvajanje prenosa pooblastila

1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor 
je odbor v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

1. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov se prenese na Komisijo 
pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 17 in člena 19 
se prenese na Komisijo za obdobje do 
31. decembra 2027.
3. Prenos pooblastila iz člena 17 in 
člena 19 lahko kadar koli prekliče 
Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos 
pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 
začne učinkovati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
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veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem hkrati uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 17 in člena 19, začne veljati, če mu 
niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku treh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za tri mesece.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a. ali bodo ukrepi, predlagani v 
načrtu, prispevali k doseganju cilja iz 
člena 4 in ali je načrt v skladu s 
področjem uporabe te uredbe, kot je 
opredeljeno v členu 3;

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 

črtano
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učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, naslovljenih na 
zadevno državo članico, ali drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

Predlog spremembe 64

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ali naložbe, vključene v načrt, 
spoštujejo načelo, da se ne sme bistveno 
škodovati, in zahteve glede minimalnih 
zaščitnih ukrepov;

Predlog spremembe 65

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval k povečanju potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter ekonomski in 
socialni odpornosti, industrijskim 
ekosistemom in strateškim vrednostnim 
verigam države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, hkrati pa zagotovil 
enake konkurenčne pogoje na enotnem 
trgu in strateško neodvisnost Unije;

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo usklajeno delovanje;

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo usklajeno delovanje in so tudi 
skladni z ustreznimi priporočili za 
posamezne države, naslovljenimi na 
ustrezno državo članico, ali z drugimi 
ustreznimi dokumenti, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra, ter so tudi zmožni mobilizirati 
zasebne naložbe;

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) ali so bila opravljena ustrezna 
posvetovanja z vsemi zadevnimi deležniki, 
kot je določeno v členu 15;

Predlog spremembe 68

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
vzpostavitvi podnebju in okolju prijaznih 
sistemov ter k ekologizaciji gospodarskih 
ali družbenih sektorjev, kar naj bi 
prispevalo k splošnemu cilju podnebno 
nevtralne Evrope do leta 2050,

– Pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
vzpostavitvi podnebno nevtralnih in 
okolju prijaznih sistemov ter k 
ekologizaciji gospodarskih ali družbenih 
sektorjev in učinkovitosti rabe energije in 
virov teh sektorjev, kar naj bi prispevalo k 
splošnemu cilju podnebno nevtralne 
Evrope do leta 2050 ob spoštovanju 
tehnološke nevtralnosti,

Predlog spremembe 69
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ali ter

Predlog spremembe 70

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
digitalni preobrazbi gospodarskih ali 
družbenih sektorjev,

– pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
digitalni preobrazbi gospodarskih ali 
družbenih sektorjev, podprlo raziskave in 
uvajanje tehnologije na področjih, kot so 
umetna inteligenca, 5G in podatkovno 
gospodarstvo, prispevalo k digitalni 
dostopnosti in zmanjšalo digitalni 
razkorak,

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ali ter

Predlog spremembe 72

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
obravnavi izzivov, ki jih prinašata 
pravični zeleni prehod in digitalna 
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preobrazba,

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – odstavek 1 – pododstavek 4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov imelo trajen učinek.

– pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov imelo dolgotrajen 
pozitiven učinek.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2.4 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval k povečanju potenciala rasti, 
zlasti za MSP, ustvarjanju delovnih mest, 
strateški neodvisnosti in dolgoročni 
konkurenčnosti Unije, industrijskim 
ekosistemom in strateškim vrednostnim 
verigam ter dolgotrajnim pozitivnim 
učinkom na ekonomsko in socialno 
odpornost, trajnost ter dolgoročno rast 
države članice, da bi ustvaril priložnosti za 
prihodnje generacije, ublažil gospodarske 
in socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije,

Predlog spremembe 75

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe, katerih namen je odpraviti 

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

slabosti v gospodarstvu držav članic in 
povečati potencial zadevne države članice 
za gospodarsko rast, zlasti za MSP, 
mikropodjetja in zagonska podjetja, 
krepiti industrijske ekosisteme in strateške 
vrednostne verige, spodbuditi ustvarjanje 
delovnih mest in ublažiti negativne učinke 
krize, hkrati pa preprečiti negativne učinke 
teh ukrepov na podnebje in okolje,

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.4 – odstavek 1 – pododstavek 4 – alinea 1 a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ter
– ali je načrt za okrevanje in odpornost 
usmerjen v prihodnji ekonomski cikel in 
osredotočen na dejavnosti, tehnologije in 
sektorje, ki ustvarjajo dolgoročne koristi;

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.4 – odstavek 1 – pododstavek 4 – alinea 1 b 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ter
– načrt za okrevanje in odpornost naj bi 
pomagal krepiti strateško neodvisnost 
Unije v ključnih vrednostnih verigah;

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.4 – odstavek 1 – pododstavek 4 – alinea 1 c 
(novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ter
– načrt za okrevanje in odpornost naj bi 
bil usmerjen v naložbe v dolgoročne 
projekte, ki bodo ustvarili rast in prihodke 
za države članice in Unijo ter bodo 
koristili Instrument Evropske unije za 
okrevanje (Next Generation EU) in 
njegove sheme odplačevanja v korist 
prihodnjih generacij,

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) če načrt za okrevanje in odpornost 
delno izpolnjuje merila iz člena 16(3) ali 
izpolnjuje samo nekatera merila iz tega 
člena, finančni prispevek, dodeljen 
zadevni državi članici, ne presega 
skupnega zneska ocenjenih stroškov 
reform in naložb, ki izpolnjujejo merila iz 
člena 16(3).
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