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Predlog spremembe 52
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Fredrick Federley

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti tretjega odstavka 
člena 175, člena 192(1), člena 194(1) in 
člena 194(2) Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 53
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti tretjega odstavka 
člena 175, člena 192(1), člena 194(1) in 
člena 194(2) Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

TFEU Article TFEU Article 192 (1) provides for action which supports Union objectives 
under TFEU Article 191 relating to the environment. The scope of the support from the JTF 
also includes actions relating to the environmental objectives, such as investment in 
regeneration and decontamination of sites, land restoration and repurposing projects (Article 
4(2g). The JTF also supports regions to address the social and economic impacts of the 
transition towards a climate-neutral economy, including actions within the scope of support 
that promote the deployment of renewable energy (Article 4 (2d)) and energy efficiency 
(Article 4 2(g)), therefore it is relevant to also to refer to TFEU Article 194.
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Predlog spremembe 54
Henrike Hahn
v imenu skupine Verst/ALE

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Regulativni okvir, ki ureja 
kohezijsko politiko Unije za obdobje 
2021–2027 v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije glede izvajanja 
Pariškega sporazuma, zlasti cilja, da bi se 
zvišanje svetovne temperature omejilo na 
1,5 °C nad predindustrijsko ravnjo, in 
ciljev OZN za trajnostni razvoj z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
zelene cilje. S to uredbo se izvaja ena od 
prednostnih nalog iz sporočila o evropskem 
zelenem dogovoru (v nadaljnjem 
besedilu: evropski zeleni dogovor)11, je pa 
del naložbenega načrta za trajnostno 
Evropo12, ki zagotavlja namensko 
financiranje prek mehanizma za pravični 
prehod v okviru kohezijske politike, da se 
obravnavajo gospodarski in socialni izzivi 
in priložnosti prehoda na podnebno 
nevtralno, okoljsko vzdržno krožno 
gospodarstvo, ki v celoti temelji na 
obnovljivih virih energije in je 
gospodarno z viri in energijo, v katerem ni 
neto emisij toplogrednih plinov ali drugih 
negativnih učinkov na človeško zdravje in 
okolje, ki so med drugim posledica upada 
biotske raznovrstnosti in propada 
ekosistemov, pretirane porabe virov ali 
kemičnega onesnaževanja.

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

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 55
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 56
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije in 
zahteva veliko dodatno dodelitev sredstev 
iz njenega proračuna. Evropski svet je 12. 
decembra 2019 podprl cilj podnebne 
nevtralnosti Unije do leta 2050 v skladu s 
cilji Pariškega sporazuma, vendar je 
izbruh pandemije COVID-19 na začetku 
leta 2020 močno vplival na evropsko in 
svetovno gospodarstvo, zato je treba 
povečati naložbe, načrtovane za dosego 
cilja podnebne nevtralnosti. Čeprav bo boj 
proti podnebnim spremembam in 
degradaciji okolja dolgoročno koristil 
vsem, srednjeročno in dolgoročno pa bo 
tudi za vse pomenil priložnosti in izzive, 
saj vse regije in države članice prehoda ne 
začenjajo z istega izhodišča, niti nimajo 
enakih zmogljivosti za odzivanje. Nekatere 
so naprednejše od drugih, prehod pa 
povzroča širše socialne in gospodarske 
učinke za tiste regije, ki so močno odvisne 
od fosilnih goriv, zlasti premoga, lignita, 
šote in naftnega skrilavca, ter industrije z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov. 
Tak položaj ustvarja tveganje za to, da 
bodo različni deli Unije pri podnebnih 
ukrepih prehajali z različno hitrostjo, pa 
tudi za to, da se bodo razlike med regijami 
poglabljale, kar bi škodilo ciljem socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije. To 
ravnovesje bi bilo treba upoštevati pri 
pravičnem dodeljevanju sredstev 
prizadetim državam članicam in regijam, 
ki potrebujejo ustrezno finančno podporo, 
da se zagotovi resnično pravičen prehod 
in preprečijo negativni socialni in 
ekonomski učinki na industrijo in 
delavce. SPP bi moral obravnavati najbolj 
ranljive regije in delavce, ki jih je prizadel 
socialno-ekonomski prehod, in preprečiti 
poglabljanje energetske revščine.

Or. en
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Predlog spremembe 57
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Prehod na podnebno nevtralno, 
okoljsko vzdržno krožno gospodarstvo, ki v 
celoti temelji na obnovljivih virih energije, 
je eden od najpomembnejših ciljev politike 
Unije. Evropski svet je 12. decembra 2019 
podprl cilj podnebne nevtralnosti Unije do 
leta 2050 v skladu s cilji Pariškega 
sporazuma. Januarja 2020 je Evropski 
parlament pozval k hitremu ukrepanju, da 
bi obvladali podnebne spremembe in 
okoljske izzive, ter podprl zavezanost 
preobrazbi Unije v bolj zdravo, trajnostno, 
pošteno, pravično in uspešno družbo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov. 17. aprila 2020 je tudi poudaril, da 
bi moral biti cilj podnebne nevtralnosti 
podlaga za politične odzive v boju proti 
pandemiji COVID-19 in njenim 
posledicam ter da bi morala biti strategija 
o zelenem dogovoru v središču okrevanja 
in obnove evropskega gospodarstva. 
Čeprav bo boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja 
dolgoročno koristil vsem, srednjeročno pa 
bo tudi za vse pomenil priložnosti in 
izzive, saj vse regije in države članice 
prehoda ne začenjajo z istega izhodišča, 
niti nimajo enakih zmogljivosti za 
odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa povzroča širše socialne 
in gospodarske učinke za tiste regije, ki so 
v tem trenutku močno odvisne od fosilnih 
goriv, zlasti premoga, lignita, šote in 
naftnega skrilavca, ter industrije z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov. Tak 
položaj lahko ogrozi prehod Unije pri 
podnebnih ukrepih, pa tudi poglobi razlike 
med regijami, kar bi škodilo ciljem 
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socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 58
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije. 
Evropski svet je 12. decembra 2019 podprl 
cilj podnebne nevtralnosti Unije do leta 
2050 v skladu s cilji Pariškega sporazuma. 
Čeprav bo boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja 
dolgoročno koristil vsem, srednjeročno pa 
bo tudi za vse pomenil priložnosti in 
izzive, saj vse regije in države članice 
prehoda ne začenjajo z istega izhodišča, 
niti nimajo enakih zmogljivosti za 
odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa povzroča širše socialne 
in gospodarske učinke za tiste regije, ki so 
močno odvisne od fosilnih goriv, zlasti 
premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca, ter industrije z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov. Tak 
položaj ustvarja tveganje za to, da bodo 
različni deli Unije pri podnebnih ukrepih 
prehajali z različno hitrostjo, pa tudi za to, 
da se bodo razlike med regijami 
poglabljale, kar bi škodilo ciljem socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije. Prav 
tako v evropskem ekonomskem sistemu 
obstajajo različni proizvodni sektorji, ne le 
v premogovniških regijah, ki so še vedno 
močno odvisni od fosilnih virov in torej 
velik vir emisij, zato jih je treba pri 
prehodu pospremiti z ustreznimi 
podpornimi ukrepi, kot so ukrepi iz te 
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Predlog spremembe 59
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Zaradi zdravstvene in gospodarske 
krize brez primere, ki je povezana s 
pandemijo COVID-19, je eden 
najpomembnejših političnih ciljev 
industrijske strategije držav članic s 
finančnimi in socialnimi podpornimi 
ukrepi pomagati vsem regijam pri 
energetskem prehodu . Evropski svet je 
12. decembra 2019 podprl cilj podnebne 
nevtralnosti Unije do leta 2050 v skladu s 
cilji Pariškega sporazuma. Čeprav bo boj 
proti podnebnim spremembam in 
degradaciji okolja dolgoročno koristil 
vsem, srednjeročno pa bo tudi za vse 
pomenil priložnosti in izzive, saj vse regije 
in države članice prehoda ne začenjajo z 
istega izhodišča, niti nimajo enakih 
zmogljivosti za odzivanje. Nekatere so 
naprednejše od drugih, prehod pa povzroča 
širše socialne in gospodarske učinke za 
tiste regije, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv, zlasti premoga, lignita, šote 
in naftnega skrilavca, ter industrije z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov. 
Tak položaj ustvarja tveganje za to, da 
bodo različni deli Unije pri podnebnih 
ukrepih prehajali z različno hitrostjo, pa 
tudi za to, da se bodo razlike med regijami 
poglabljale, kar bi škodilo ciljem socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije.

Or. en
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Predlog spremembe 60
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 61
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 62
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam 
Jarubas, Massimiliano Salini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije. 
Evropski svet je 12. decembra 2019 podprl 

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

cilj podnebne nevtralnosti Unije do leta 
2050 v skladu s cilji Pariškega sporazuma, 
za kar bodo potrebne velike nove naložbe, 
zlasti na področju inovacij. Čeprav bo boj 
proti podnebnim spremembam in 
degradaciji okolja dolgoročno koristil 
vsem, srednjeročno pa bo tudi pomenil 
priložnosti in izzive, pa vse regije in države 
članice prehoda ne začenjajo iz istega 
izhodišča, niti nimajo enakih zmogljivosti 
za odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, energetski prehod pa povzroča 
širše socialne in gospodarske učinke za 
tiste regije, ki so močno odvisne od trdnih 
fosilnih goriv, zlasti premoga, lignita, šote 
in naftnega skrilavca, ter industrije z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov. 
Tak položaj ustvarja tveganje za to, da 
bodo različni deli Unije pri podnebnih 
ukrepih prehajali z različno hitrostjo, pa 
tudi za to, da se bodo razlike med regijami 
poglabljale, kar bi škodilo ciljem socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 63
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Martina Dlabajová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije. 
Evropski svet je 12. decembra 2019 podprl 
cilj podnebne nevtralnosti Unije do leta 
2050 v skladu s cilji Pariškega sporazuma. 
Čeprav bo boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja 
dolgoročno koristil vsem, srednjeročno pa 
bo tudi za vse pomenil priložnosti in 
izzive, pa vse regije in države članice 

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

prehoda ne začenjajo z istega izhodišča, 
niti nimajo enakih zmogljivosti za 
odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa povzroča širše socialne 
in gospodarske učinke za tiste regije, ki so 
močno odvisne od fosilnih goriv, zlasti 
premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca, industrije z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov ali na proizvode 
katerih vpliva prehod EU na podnebno 
nevtralnost. Tak položaj ustvarja tveganje 
za to, da bodo različni deli Unije pri 
podnebnih ukrepih prehajali z različno 
hitrostjo, pa tudi za to, da se bodo razlike 
med regijami poglabljale, kar bi škodilo 
ciljem socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 64
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije. 
Evropski svet je 12. decembra 2019 podprl 
cilj podnebne nevtralnosti Unije do leta 
2050 v skladu s cilji Pariškega sporazuma. 
Čeprav bo boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja 
dolgoročno koristil vsem, srednjeročno pa 
bo tudi za vse pomenil priložnosti in 
izzive, pa vse regije in države članice 
prehoda ne začenjajo iz istega izhodišča, 
niti nimajo enakih zmogljivosti za 
odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa povzroča širše socialne 
in gospodarske učinke za tiste regije, ki so 
močno odvisne od fosilnih goriv, zlasti 
premoga, lignita, šote in naftnega 

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

in naftnega skrilavca, ter industrije z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov. 
Tak položaj ustvarja tveganje za to, da 
bodo različni deli Unije pri podnebnih 
ukrepih prehajali z različno hitrostjo, pa 
tudi za to, da se bodo razlike med regijami 
poglabljale, kar bi škodilo ciljem socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 65
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 66
Ivo Hristov, Eva Kaili, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Dan Nica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 67
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
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Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen in družbeno sprejemljiv za vse. 
Zato morajo Unija in države članice že od 
vsega začetka upoštevati njegove 
ekonomske, okoljske in socialne posledice 
ter uporabiti vse možne instrumente za 
ublažitev negativnih posledic. Poleg tega 
bi morale zagotoviti, da se naložbe 
usmerijo v gospodarske dejavnosti, ki 
imajo najbolj pozitiven vpliv na okolje in 
lokalnemu gospodarstvu zagotavljajo 
vzdržno dolgoročno vizijo in zaposlitvene 
možnosti, ki so primerne za prihodnost. 
Pri tem imajo pomembno vlogo pogoji za 
koriščenje proračuna Unije.

Or. en

Predlog spremembe 68
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen in družbeno sprejemljiv za vse. 
Zagotoviti mora spoštovanje pravice 
prizadetih delavcev do dostojnega dela in 
da bodo lahko ti svoja znanja in spretnosti 
prilagodili novim zahtevam delovnih mest. 
Zato morajo Unija in države članice že od 
vsega začetka upoštevati njegove 
gospodarske in socialne posledice ter 
uporabiti vse možne instrumente za 
ublažitev negativnih posledic. Pri tem ima 
proračun Unije pomembno vlogo.
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Or. pt

Predlog spremembe 69
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Jens Geier, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam 
Dalli
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen in družbeno odgovoren do vseh. 
Pri pravičnem podnebnem in energetskem 
prehodu se ne sme nikogar prezreti, 
ustvariti pa bi moral tudi pogoje za 
odpravo energetske revščine. Zato morajo 
Unija in države članice že od vsega začetka 
upoštevati njegove ekonomske in socialne 
posledice ter uporabiti vse možne 
instrumente za ublažitev negativnih 
posledic. Za prehod bodo potrebna velika 
finančna sredstva, zato ima proračun 
Unije pri tem pomembno vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 70
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen in družbeno sprejemljiv za vse. 
Zato morajo Unija in države članice že od 
vsega začetka upoštevati njegove 
gospodarske in socialne posledice ter 

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen in družbeno sprejemljiv za vse, 
zanj so potrebna skupna prizadevanja na 
ravni Unije in ne sme se dovoliti, da bi 
kdo zaostal. Zato morajo Unija in države 
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uporabiti vse možne instrumente za 
ublažitev negativnih posledic. Pri tem ima 
proračun Unije pomembno vlogo.

članice že od vsega začetka upoštevati 
njegove ekonomske in socialne posledice 
ter uporabiti vse možne instrumente za 
ublažitev negativnih posledic. Pri tem ima 
proračun Unije pomembno vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 71
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen, postopen in družbeno sprejemljiv 
za vse. Zato morajo Unija in države članice 
že od vsega začetka upoštevati njegove 
ekonomske in socialne posledice, 
predvsem na področju zaposlovanja, ter 
uporabiti vse možne instrumente, da se 
preprečijo morebitne negativne posledice. 
Pri tem ima proračun Unije pomembno 
vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 72
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Če naj bi dosegli cilj SPP, je treba 
povečati proračun EU, okrepiti njegovo 
vlogo pri prerazporeditvi strukturnih, 
naložbenih in kohezijskih sredstev, 
namenjenih za resnično gospodarsko in 
socialno konvergenco med državami 
članicami, ter sredstev za podpiranje 
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proizvodnih sektorjev in zaposlovanja s 
pravicami.

Or. pt

Predlog spremembe 73
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Zaradi gospodarskih in socialnih 
posledic pandemije covida-19 v državah 
članicah je treba nujno okrepiti 
instrumente kohezijske politike in sprostiti 
proračun EU. Države članice bi morale 
imeti možnost, da v skladu s svojimi 
gospodarskimi in socialnimi potrebami 
sredstva prerazporedijo med sklade, 
različne postavke in prednostne naloge, 
ne glede na cilje tematske osredotočenosti 
in kakršne koli makroekonomske in/ali 
politične pogoje EU.

Or. pt

Predlog spremembe 74
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in gospodarskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije z 

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027, 
v skladu z ustrezno določenimi 
operativnimi in povezovalnimi shemami.
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združevanjem porabe iz proračuna Unije 
za podnebne in socialne cilje na 
regionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 75
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Jens Geier, Simona Bonafè, Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam 
Dalli
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in gospodarskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni.

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in ekonomskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije do leta 2050 z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne, ekonomske in socialne cilje na 
nacionalni in regionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 76
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Kot je določeno v evropskem (4) Kot je določeno v evropskem 
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zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in gospodarskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni.

zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in gospodarskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne, ekonomske in socialne cilje na 
regionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 77
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in gospodarskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni.

(4) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo, bi moral mehanizem za 
pravični prehod dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in gospodarskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije do leta 2050 z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 78
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, 
Nicolás González Casares, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Simona Bonafè, Andris 
Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Okoljsko okrevanje bi moralo 
imeti pomembno vlogo pri blažitvi 
negativnih posledic pandemije COVID-19 
z ustvarjanjem priložnosti za prizadete 
regije, industrijo ter MSP in ima lahko 
zato ključno vlogo v načrtih za okrevanje 
po krizi.

Or. en

Predlog spremembe 79
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, 
Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Sklad za pravični prehod bi moral 
obravnavati energetsko revščino kot 
vprašanje socialne pravičnosti in 
nadomestiti dohodek najbolj ranljivih 
skupin v državah, ki nimajo zadostnih 
finančnih rezerv. Pri določitvi teh ukrepov 
je bistvenega pomena aktivna udeležba 
sindikatov, organizacij civilne družbe in 
ustreznih deležnikov, ki dopolnjujejo 
nacionalne in regionalne oblasti.

Or. en

Predlog spremembe 80
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) S to uredbo se vzpostavlja Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP), ki je eden od stebrov mehanizma za 
pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike. Cilj SPP je 
obravnavati izzive in priložnosti 
energetskega prehoda z naložbami v 
trajnostne gospodarske dejavnosti, ki 
podpirajo najbolj prizadeta območja, 
delavce in skupnosti, da bi prilagodili 
njihovo industrijsko in ekonomsko 
strukturo. V skladu s specifičnim ciljem 
SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira SPP, 
neposredno prispevati k omogočanju in 
podpiranju procesa prehoda s 
financiranjem diverzifikacije in 
modernizacije lokalnega gospodarstva ter 
krepitvijo njegove odpornosti z 
neposredno podporo okoljsko in socialno 
trajnostnih dejavnosti. To bi nadomestilo 
pričakovane izgube delovnih mest, ki so 
posledica preobrazbe ali prenehanja 
intenzivnih toplogrednih dejavnosti, in 
zagotovilo bolj trajnostna in kakovostna 
delovna mesta. To se odraža v specifičnem 
cilju SPP, ki je opredeljen na isti ravni in 
naveden skupaj s cilji politike iz člena [4] 
Uredbe EU [nova uredba o skupnih 
določbah]. 

Or. en

Predlog spremembe 81
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 82
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

zadevnih delavcev ter s postavitvijo 
temeljev za prehod na podnebno 
nevtralnost in ustvarjanjem novih 
delovnih priložnosti za tiste, ki jih je 
prizadel ta prehod. V skladu s specifičnim 
ciljem SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 
gospodarstva ter blažitvijo negativnih 
posledic za zaposlovanje. To se odraža v 
specifičnem cilju SPP, ki je opredeljen na 
isti ravni in naveden skupaj s cilji politike 
iz člena [4] Uredbe EU [nova uredba o 
skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 83
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 84
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 85
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Andris Ameriks, Patrizia Toia, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 86
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) S to uredbo se vzpostavlja Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP), ki je eden od stebrov mehanizma za 
pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike. Cilj SPP je ublažiti 
negativne učinke podnebnega prehoda s 
podpiranjem najbolj prizadetih območij in 
zadevnih delavcev. V skladu s specifičnim 
ciljem SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 

(5) S to uredbo se vzpostavlja Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP), ki je eden od stebrov mehanizma za 
pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike. Cilj SPP je ublažiti 
negativne učinke podnebnega prehoda s 
podpiranjem najbolj prizadetih območij in 
zadevnih delavcev. V skladu s specifičnim 
ciljem SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 



PE652.409v01-00 28/169 AM\1205744SL.docx

SL

gospodarstva ter blažitvijo negativnih 
posledic za zaposlovanje. To se odraža v 
specifičnem cilju SPP, ki je opredeljen na 
isti ravni in naveden skupaj s cilji politike 
iz člena [4] Uredbe EU [nova uredba o 
skupnih določbah].

gospodarstva ter blažitvijo negativnih 
posledic za zaposlovanje z novimi 
zaposlovalnimi rešitvami. To se odraža v 
specifičnem cilju SPP, ki je opredeljen na 
isti ravni in naveden skupaj s cilji politike 
iz člena [4] Uredbe EU [nova uredba o 
skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 87
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izajava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pt

Predlog spremembe 88
Dan Nica, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, Mihai 
Tudose, Csaba Molnár, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 89
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Pri izvajanju evropskega zelenega 
dogovora in zlasti pri uporabi sredstev 
Sklada za pravični prehod bo morala 
vsaka država članica usmeriti nacionalno 
politiko podpore na vrednotenje in 
nagrajevanje uspešnega delovanja 
podjetij, zlasti mikro in malih podjetij, 
namesto kaznovanja z obremenitvami in 
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pritiski na različne proizvodne sektorje, ki 
so prisotni v njihovih ekonomskih 
sistemih.

Or. en

Predlog spremembe 90
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Sklad za pravični prehod ne sme 
povečati obstoječih neenakosti med 
državami članicami niti oslabiti enotnega 
trga.

Or. en

Predlog spremembe 91
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) SPP ne sme povečati obstoječih 
neenakosti med državami članicami niti 
oslabiti enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 92
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se 25 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
bodo polno prispevala k doseganju tega 
cilja.

(6) Glede na pomen omejitve 
naraščanja temperature na 1,5 °C nad 
predindustrijsko ravnjo v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se 50 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
bodo polno prispevala k doseganju tega 
cilja.

Or. en

Predlog spremembe 93
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
vizijo iz evropskega zelenega dogovora, bi 
moral SPP zagotavljati ključen prispevek k 
spodbujanju poštenega energijskega 
prehoda v regijah, na katere ta 
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podnebnih ukrepov. Financiranje iz 
lastnih sredstev SPP je dodatno in 
dopolnjuje naložbe, ki so potrebne za 
doseganje splošnega cilja, da se 25 % 
proračunskih odhodkov Unije nameni za 
podnebne cilje. Sredstva, prenesena iz 
ESRR in ESS+, bodo polno prispevala k 
doseganju tega cilja.

preobrazba najbolj vpliva. Sredstva iz SPP 
in sredstva, prostovoljno prenesena iz 
ERDF in ESS+, bodo prispevala k 
vključevanju podnebnih ukrepov in 
doseganju splošnega cilja, da se 25 
%proračunskih odhodkov EU nameni za 
podporo podnebnih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 94
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se 25 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
bodo polno prispevala k doseganju tega 
cilja.

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
ambicijami Unije, predlaganimi v 
evropskem zelenem dogovoru, bi moral 
SSP zagotavljati ključen prispevek. 
Financiranje iz lastnih sredstev SPP je 
dodatno in dopolnjuje naložbe, ki so 
potrebne za doseganje splošnega cilja, da 
se 25 % proračunskih odhodkov Unije 
nameni za podnebne cilje. Sredstva, 
prenesena iz ESRR in ESS+, bodo polno 
prispevala k doseganju tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 95
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se 25 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
bodo polno prispevala k doseganju tega 
cilja.

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se 25 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, ki bodo namenjena za  ESRR in 
ESS+, bodo polno prispevala k doseganju 
tega cilja.

Or. pt

Predlog spremembe 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se 25 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
bodo polno prispevala k doseganju tega 

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se 25 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
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cilja. prispevajo k doseganju tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 97
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Josianne 
Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se 25 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
bodo polno prispevala k doseganju tega 
cilja.

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
evropskega zelenega dogovora, bi moral 
SPP zagotavljati ključen prispevek k 
vključevanju podnebnih ukrepov. 
Financiranje iz lastnih sredstev SPP je 
dodatno in dopolnjuje naložbe, ki so 
potrebne za doseganje splošnega cilja, da 
se 25 % proračunskih odhodkov Unije 
nameni za podnebne cilje. Sredstva, 
prenesena iz ESRR in ESS+, lahko 
prispevajo k doseganju tega cilja glede na 
potrebe držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so v boljšem položaju za sprejemanje odločitev o ciljih, ki bi jih bilo treba 
podpreti, tako prek SPP kot tudi iz ESRR in ESS+. Zato bi morala vsaka dopolnitev SPP iz 
sredstev ESRR in ESS + ostati prostovoljna.

Predlog spremembe 98
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mohammed Chahim, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Andris Ameriks, Miriam Dalli
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v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Pravičen prehod zajema tudi 
podporo za tiste, ki jih podnebne 
spremembe najbolj prizadenejo. 
Nesorazmerno bolj bodo namreč prizadele 
nekatere regije in skupnosti, ki jih je treba 
v duhu evropske solidarnosti podpreti.

Or. en

Predlog spremembe 99
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike.

(7) Sredstva iz SPP lahko dopolnjujejo 
sredstva, ki so na voljo v okviru kohezijske 
politike. Zavedati se je treba, da ne bodo 
imele vse regije in skupnosti enakih 
koristi od prehoda na nizkoogljično 
gospodarstvo, zaradi številnih dejavnikov 
se bo razlikoval tudi socialno-gospodarski 
odtis, vključno s socialnim varstvom in 
delovnimi mesti. Zaposlitvene možnosti se 
glede na prehodne napovedi ne povečujejo 
enako po regijah, saj ni nujno, da se 
ustvarjanje delovnih mest geografsko ali 
časovno povsem ujema z izgubo delovnih 
mest. Zato je pomembno, da proračun in 
dejavnosti v okviru SPP ne vplivajo 
negativno na kohezijsko politiko Unije ter 
da se zagotovi, da se ta sredstva namenijo 
za gospodarsko oživitev regij, prizadetih 
zaradi prehoda.
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Or. en

Predlog spremembe 100
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Angelika 
Niebler, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike.

(7) Sredstva SPP bi morala biti zajetna 
in skladna z ambicioznim ciljem sklada 
ter dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike. Ustanovitev 
SPP nikakor ne bi smela privesti do rezov 
v skladih iz Uredbe (EU) ../.. [nova uredba 
o skupnih določbah] ali prenosa sredstev 
iz teh skladov, zlasti ne iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropskega socialnega sklada (ESS+) ali 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP).

Or. en

Predlog spremembe 101
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Andris Ameriks, 
Lina Gálvez Muñoz
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike.

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike. Mehanizem za 
prenos ne bi smel biti obvezen, da bi lahko 
države članice ocenile najboljši način za 
dodeljevanje sredstev.
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Or. en

Predlog spremembe 102
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike.

(7) Sredstva iz SPP lahko dopolnjujejo 
sredstva, ki so na voljo v okviru kohezijske 
politike z okrepljenimi sredstvi, ki jih 
lahko črpajo države članice in 
upravičenci.

Or. pt

Predlog spremembe 103
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike.

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, vendar teh 
naložb ne bi smela nadomestiti.

Or. en

Predlog spremembe 104
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Martina Dlabajová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike.

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, in sicer brez 
zmanjšanja proračuna ESRD in ESS+.

Or. en

Predlog spremembe 105
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike.

(7) Sredstva iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike ali proračunov 
držav članic, ne pa jih nadomestiti.

Or. en

Predlog spremembe 106
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Obseg sklada bi bilo treba bistveno 
povečati s sredstvi, dodeljenimi v 
proračunu Unije, vključno z možnostjo 
prerazporeditve subvencij za fosilna 
goriva, ki se bodo opustile, in dodatnimi 
lastnimi sredstvi Unije iz uvedbe novih 
trajnostnih davkov, zlasti v okoljskem 
sektorju, da bi v skladu z načelom 
solidarnosti in spoštovanjem načela 
„onesnaževalec plača“ iz člena 191 PDEU 
zagotovili, da bi del stroškov financiranja 
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pravičnega prehoda nosili gospodarski 
sektorji, ki so ustvarili največje okoljske 
stroške za skupnost.

Or. en

Predlog spremembe 107
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Pravičen prehod bi moral biti 
horizontalni politični pristop v novem 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027 in torej ustrezno financiran. 
SPP ne bi smeli obravnavati kot 
samostojni instrument financiranja. Ta 
sklad naj bi namreč dopolnjeval druge 
sheme financiranja, ki zagotavljajo 
pravičen prehod do podnebne nevtralnosti 
za vse.

Or. en

Predlog spremembe 108
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo 
Hristov, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Lina Gálvez Muñoz, 
Patrizia Toia, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ustanovitev SPP ne bi smela 
privesti do rezov v kohezijski politiki ali 
prenosa njenih sredstev in s tem do 
dejanskega zmanjšanja sredstev, 
namenjenih drugim programom te 
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politike.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je večkrat jasno izrazil, da je treba ambiciozne politične cilje Evropske 
unije uresničevati z ambicioznim proračunom. Zaradi ustanovitve novega sklada se ne smejo 
zmanjšati drugi pomembni instrumenti regionalne politike Unije.

Predlog spremembe 109
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Do podpore iz SPP naj bi bile 
upravičene le države članice, ki so se 
zavezale k ciljem Unije o podnebni 
nevtralnosti do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 110
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za 
tiste države članice, ki so močno odvisne 
od fosilnih goriv in industrijskih dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, ki jih je treba zaradi prehoda na 
podnebno nevtralnost postopno opustiti 
ali prilagoditi, in za to nimajo zadostnih 

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo je izziv in priložnost za vse, 
da bo gospodarstvo trajnostno, trdno in 
odporno ter se bo bolje odzivalo na 
prihodnje krize in bo omogočalo blaginjo 
v naši družbi znotraj omejitev našega 
planeta. Prehod bo posebej težek za tiste 
države članice, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv in industrijskih dejavnosti z 
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finančnih sredstev. SPP bi zato moral 
pokrivati vse države članice, razdelitev 
finančnih sredstev pa bi morala odražati 
sposobnost držav članic za financiranje 
naložb, potrebnih za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost.

visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov, 
ki jih je treba opustiti ali precej 
preoblikovati, da se naraščanje 
temperature omeji na 1,5 °C nad 
predindustrijsko ravnjo, in za to nimajo 
zadostnih finančnih sredstev. SPP bi moral 
pokrivati vse države članice pod pogojem, 
da sprejmejo pravno zavezujoče cilje in 
ukrepe za opuščanje vseh fosilnih goriv v 
časovnem okviru, združljivem s Pariškim 
sporazumom, vključno z opustitvijo 
premoga najpozneje do leta 2030. 
Razdelitev finančnih sredstev bi morala 
odražati sposobnost držav članic za 
financiranje naložb, potrebnih za soočanje 
s prehodom na podnebno nevtralnost.

Or. en

Predlog spremembe 111
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice in nekatere regije v teh 
državah članicah, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv, industrijskih dejavnosti z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov 
ali sektorjev, na proizvode katerih vpliva 
prehod EU na podnebno nevtralnost, ki 
jih je treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti ali 
prilagoditi, za kar pa te države nimajo 
zadostnih finančnih sredstev, hkrati pa se 
bo zaradi tega povečalo tveganje za 
energijsko revščino. SPP bi zato moral 
pokrivati vse države članice, zavezane cilju 
Unije o podnebni nevtralnosti do leta 
2050, razdelitev finančnih sredstev pa bi 
morala odražati začetno sposobnost držav 
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članic v energijskem prehodu, pa tudi 
njihovo sposobnost za financiranje naložb, 
potrebnih za soočanje s prehodom EU na 
podnebno nevtralnost do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 112
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Andris Ameriks, Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so ali so do pred kratkim 
bile močno odvisne od fosilnih goriv in 
industrijskih dejavnosti z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov, ki jih je 
treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti ali 
prilagoditi, in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. Zahteven bo tudi za 
države članice, ki bodo morale nadgraditi 
svojo infrastrukturo in katerih delavci se 
bodo morali prilagoditi prehodu. 
Razdelitev finančnih sredstev SPP bi 
morala odražati sposobnost držav članic za 
financiranje naložb, potrebnih za soočanje 
s prehodom na podnebno nevtralnost do 
leta 2050 in ambicije v okviru njihovih 
energijskih in podnebnih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 113
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv in industrijskih dejavnosti z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov, 
ki jih je treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti ali 
prilagoditi, in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. SPP bi zato moral 
pokrivati vse države članice, razdelitev 
finančnih sredstev pa bi morala odražati 
sposobnost držav članic za financiranje 
naložb, potrebnih za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost, pa tudi pretekla 
prizadevanja za prehod v programskih 
obdobjih (2007–2014 in 2014–2020).

Or. en

Predlog spremembe 114
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE652.409v01-00 44/169 AM\1205744SL.docx

SL

na podnebno nevtralnost. za financiranje naložb, potrebnih za 
soočanje s prehodom na podnebno 
nevtralnost.

Or. en

Predlog spremembe 115
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam 
Jarubas, Massimiliano Salini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 116
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 117
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo zahteva precejšnje naložbe 
in predstavlja izziv za vse države članice. 
Posebej zahteven bo za tiste države članice, 
ki so močno odvisne od dejavnosti, 
povezane s trdnimi fosilnimi gorivi, in ki 
se bodo morale zaradi prehoda na 
podnebno nevtralnost postopoma 
prilagoditi in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. Razdelitev finančnih 
sredstev v okviru finančne ovojnice SPP 
pa bi morala odražati sposobnost držav 
članic za financiranje naložb, potrebnih v 
prizadetih regijah za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost.

Or. en
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Predlog spremembe 118
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Gl. ugotovitve Skupnega raziskovalnega središča https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-reports/clean-energy-technologies-coal-regions

Predlog spremembe 119
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za pošten in trajnosten prehod, ki 
bo omogočil doseganje in uresničevanje 
ciljev iz te uredbe, bi bilo treba pri 
dodeljevanju sredstev upoštevati rezultate, 
ki so jih dosegle države članice, kar 
zadeva cilje o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, energiji iz 
obnovljivih virov in energijski 
učinkovitosti do leta 2020. Tako s SPP ne 
bi kaznovali držav članic, ki so že vložile 
in ustrezno uresničujejo določene cilje.

Or. en

Predlog spremembe 120
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za pošten in trajnosten prehod, ki 
bo omogočil doseganje in uresničevanje 
ciljev iz te uredbe, bi bilo treba pri 
dodeljevanju sredstev upoštevati rezultate, 
ki so jih dosegle države članice, kar 
zadeva cilje o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, energiji iz 
obnovljivih virov in energijski 
učinkovitosti do leta 2020. Tako s SPP ne 
bi kaznovali držav članic, ki so že vložile 
in ustrezno uresničujejo določene cilje.

Or. en

Predlog spremembe 121
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 122
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) SPP bi moral spodbujati 
geografsko razpršenost naložb (od 
kmetijskih in industrijskih območij do 
vozlišč za proizvodnjo energije) ter s tem 
zagotavljati ozemeljsko kohezijo in 
uravnoteženo rabo tal, da ne bi prihajalo 
do razlik med državami članicami, temveč 
da bi se spodbujala konvergenca.

Or. pt

Predlog spremembe 123
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste (10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
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naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi 
ravnmi emisij toplogrednih plinov, bi 
morala podpora spodbujati nove dejavnosti 
z uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva, 
so tehnološko izvedljive in dolgoročno 
trajnostne, ob upoštevanju vseh ciljev 
zelenega dogovora. Financirani projekti bi 
morali prispevati k postopnemu prehodu 
na inovativno, konkurenčno, podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo. Podpora 
za sektorje z veliko emisij CO2, kot so 
proizvodnja energije na osnovi premoga, 
lignita, šote in naftnega skrilavca ali 
dejavnosti izkopavanja teh trdnih fosilnih 
goriv, bi morala biti povezana s postopnim 
opuščanjem dejavnosti in ustreznim 
zmanjšanjem stopnje zaposlenosti, kar bi 
bilo treba storiti v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in v razumnem 
časovnem okviru. Da bi preoblikovali te 
sektorje, bi morala podpora spodbujati 
energetsko učinkovitost in dejavnosti z 
manj emisij ogljika z uvajanjem novih 
tehnologij, obnovljivimi viri energije, 
naložbami v uvedbo infrastrukture in 
tehnologije za cenovno dostopno energijo 
z nizkimi emisijami ter novimi postopki ali 
izdelki. Plin je treba priznati kot 
premostitveno tehnologijo in ji pripisati 
pomembno vlogo v prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo. Poleg tega 
uvajanje tehničnih inovacij, vključno z 
uvedbo vodika, ki lahko postane eden od 
glavnih nosilcev energije 21. stoletja, ne 
sme vplivati na zanesljivost oskrbe z 
energijo. Te dejavnosti bi morale 
povzročiti znatno zmanjšanja emisij v 
življenjskem ciklusu energetskega sistema 
tega ozemlja in bi morale biti v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja visoko kvalificirane delovne 
sile, preprečevanju degradacije okolja in 
povečanju zanesljivosti energetskega 
sistema, ki bo temeljil predvsem na 
obnovljivih virih energije, tudi s pomočjo 
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prožnih tehnologij za izravnavanje 
sistema in rešitvami za shranjevanje. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
tudi dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
ukrepi pomagajo blažiti negativne stranske 
učinke prehoda na konkurenčno, 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 124
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Na seznamu naložb bi morale višje 
mesto zasedati naložbe, ki podpirajo ljudi, 
skupnosti ter lokalna in regionalna 
gospodarstva in so trajnostne na srednji in 
dolgi rok, ob upoštevanju vseh ciljev 
zelenega dogovora. Financirani projekti bi 
morali prispevati k prehodu na podnebno 
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sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

nevtralno in krožno gospodarstvo, ki 
povsem temelji na obnovljivih virih 
energije, je zelo gospodarno z viri in 
energijo ter ne škoduje biotski 
raznovrstnosti. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote, plina in 
nafte ali dejavnosti izkopavanja teh trdnih 
fosilnih goriv, bi morala biti povezana s 
postopnim opuščanjem dejavnosti v 
časovnem okviru, ki se ujema s ciljem o 
omejitvi naraščanja temperature na 1,5 
°C nad predindustrijsko ravnjo, in 
ustreznim zmanjšanjem stopnje 
zaposlenosti. Verodostojne študije kažejo, 
da je opustitev premoga do leta 2030 
optimalen in stroškovno najugodnejši 
način, da EU izvede pomembne vidike 
Pariškega sporazuma. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 2040 ali 
prej ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti uporabi načel „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“ in 
„onesnaževalec plača“ ter podpori 
dejavnostim, ki skupnosti najbolj koristijo, 
kot je podpora lokalnim skupnostim za 
energijo iz obnovljivih virov ter 
proizvajalcem-odjemalcem energije iz 
obnovljivih virov, pa tudi dejavnostim, ki 
krepijo inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti 
zaposlitveno preusmerjanje v prehodu na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.



PE652.409v01-00 52/169 AM\1205744SL.docx

SL

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

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

Or. en

Obrazložitev

Gl. študijo organizacije Climate Analytics z naslovom Implications of the Paris Agreement for 
Coal Use in the Power Sector (Posledice Pariškega sporazuma za uporabo premoga v 
energetskem sektorju), ki kaže, da je opustitev premoga do leta 2030 optimalen in stroškovno 
najugodnejši način, da EU izvede pomembne vidike Pariškega sporazuma. Dodati je tudi 
treba, da prehod na podnebno nevtralnost pomeni, da bo treba postopoma opustiti tudi plin in 
nafto, ne le trdnih fosilnih goriv.

Predlog spremembe 125
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva, 
spodbujajo dostojno zaposlovanje in so 
dolgoročno trajnostne, ob upoštevanju vseh 
ciljev zelenega dogovora. Financirani 
projekti bi morali prispevati k prehodu na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, v okviru katerega se bodo 
zlasti spodbujali zaposlovanje in dostojni 
delovni pogoji. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
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dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013ob 
hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju 
degradacije okolja. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti tudi dejavnostim, ki 
krepijo inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti vezana 
na postopno opuščanje teh dejavnosti in 
ustrezno industrijsko prestrukturiranje 
zadevnih regij, da ne bi prišlo do 
strukturnega zmanjšanja stopnje 
zaposlenosti. Kar zadeva preoblikovanje 
sektorjev z visokimi ravnmi emisij 
toplogrednih plinov, bi morali s podporo 
spodbujati nove dejavnosti z uvajanjem 
novih tehnologij, novih postopkov ali 
izdelkov, ki bi privedli do znatnega 
zmanjšanja emisij v skladu s podnebnimi 
cilji EU za leto 2030 in ciljem podnebne 
nevtralnosti EU do leta 205013ter hkrati 
ohranjati in krepiti zaposlovanje s 
pravicami ter preprečevati degradacijo 
okolja. SPP bi moral spodbujati tudi 
bistvene spremembe na področju 
mobilnosti, da bi manj vplivala na 
podnebne spremembe, naložbe pa bi bilo 
treba usmerjati predvsem v posodabljanje 
in širitev železniškega omrežja ter 
izboljšave na področju učinkovitosti 
storitev javnega prevoza v velemestnih 
območjih in mestnih središčih. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi 
dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
ukrepi pomagajo blažiti negativne stranske 
učinke prehoda na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.

__________________ __________________
13Kakor je določeno v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru, Odboru regij in 
Evropski investicijski banki z naslovom 
Čist planet za vse – Evropska strateška 
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, 
konkurenčno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo (COM(2018) 773 final/2).

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

Or. pt
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Predlog spremembe 126
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali biti 
predvsem osredotočeni na blaženje 
negativnih gospodarskih in socialnih 
posledic prehoda in prispevati k prehodu 
na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati posebnosti posameznih držav 
članic. Naložbe v prehodne vire energije, 
kot je zemeljski plin, so upravičene do 
podpore, če vodijo v precejšnje 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
omogočajo uporabo obnovljivega plina 
kot trajnostne alternative. Podpora za 
nazadujoče sektorje, kot so proizvodnja 
energije na osnovi premoga, lignita, šote in 
naftnega skrilavca ali dejavnosti 
izkopavanja teh trdnih fosilnih goriv, bi 
morala biti povezana s postopnim 
opuščanjem dejavnosti in ustreznim 
zmanjšanjem stopnje zaposlenosti. Kar 
zadeva preoblikovanje sektorjev z visokimi 
ravnmi emisij toplogrednih plinov, bi 
morala podpora spodbujati nove dejavnosti 
z uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
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zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije, povezljivosti in 
pametne mobilnosti, če taki ukrepi 
pomagajo blažiti negativne stranske učinke 
prehoda na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 127
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih ciljev Unije, 
vključno s Pariškim sporazumom, ter bi 
morale biti skladne taksonomijo EU za 
trajnostno financiranje. Seznam naložb bi 
moral vključevati naložbe, ki podpirajo 
lokalna gospodarstva in so dolgoročno 
trajnostne, ob upoštevanju vseh ciljev 
zelenega dogovora. Financirani projekti bi 
morali biti predvsem osredotočeni na 
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osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

blaženje negativnih gospodarskih, 
okoljskih in socialnih posledic prehoda na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati posebnosti posameznih držav 
članic. Podpora za nazadujoče sektorje, kot 
so proizvodnja energije na osnovi 
premoga, lignita, šote in naftnega skrilavca 
ali dejavnosti izkopavanja teh trdnih 
fosilnih goriv, bi morala biti povezana s 
postopnim opuščanjem dejavnosti in 
ustreznim zmanjšanjem stopnje 
zaposlenosti. Kar zadeva preoblikovanje 
sektorjev z visokimi ravnmi emisij 
toplogrednih plinov, bi morala podpora 
spodbujati nove dejavnosti z uvajanjem 
novih tehnologij, novih postopkov ali 
izdelkov, ki bi privedli do znatnega 
zmanjšanja emisij v skladu s podnebnimi 
cilji EU za leto 2030 in ciljem podnebne 
nevtralnosti EU do leta 205013 ter 
Pariškim sporazumom ob hkratnem 
ohranjanju in krepitvi zaposlovanja ter 
preprečevanju degradacije okolja. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi 
dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije, povezljivosti in pametne 
mobilnosti, če taki ukrepi pomagajo blažiti 
negativne stranske učinke prehoda na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 128
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
postopnemu prehodu na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo. Podpora 
za nazadujoče sektorje, kot so proizvodnja 
energije na osnovi premoga, lignita, šote in 
naftnega skrilavca ali dejavnosti 
izkopavanja teh trdnih fosilnih goriv, bi 
morala biti povezana s postopnim 
opuščanjem dejavnosti in ustreznim 
zmanjšanjem stopnje zaposlenosti skozi 
čas. Kar zadeva preoblikovanje sektorjev z 
visokimi ravnmi emisij toplogrednih 
plinov, bi morala podpora spodbujati nove 
dejavnosti z uvajanjem novih tehnologij, 
novih postopkov ali izdelkov, ki bi privedli 
do znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja kvalificirane delovne sile ter 
preprečevanju degradacije okolja. Na 
splošno bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti malim in srednjim podjetjem, in 
sicer dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
ukrepi pomagajo blažiti negativne stranske 
učinke prehoda na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo. S temi naložbami bi bilo treba 
omogočiti tudi financiranje strokovnega 
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znanja in analiz, da bi lahko uresničili cilj 
za uspešno preoblikovanje v obstoječih, 
uveljavljenih podjetjih. 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 129
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno, odporno 
in krožno gospodarstvo. Podpora za 
nazadujoče sektorje, kot so proizvodnja 
energije na osnovi premoga, lignita, šote in 
naftnega skrilavca ali dejavnosti 
izkopavanja teh trdnih fosilnih goriv, bi 
morala biti povezana s postopnim 
opuščanjem dejavnosti in ustreznim 
zmanjšanjem stopnje zaposlenosti. Kar 
zadeva preoblikovanje sektorjev z visokimi 
ravnmi emisij toplogrednih plinov, bi 



AM\1205744SL.docx 59/169 PE652.409v01-00

SL

podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

morala podpora spodbujati nove dejavnosti 
z uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Oteževalni dejavniki, ki bi jih bilo 
treba upoštevati so: stopnja 
brezposelnosti, trend odseljevanja in 
pretekla prizadevanja, povezana s 
fosilnimi gorivi, zaradi katerih se je 
oslabila s tem povezana gospodarska 
struktura v regijah. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti tudi dejavnostim, ki 
krepijo inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno, odporno in krožno gospodarstvo 
ter k temu prehodu prispevajo.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 130
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
postopnemu prehodu na konkurenčno, 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za sektorje, ki se 
povezujejo z emisijami velike količine 
toplogrednih plinov, kot so proizvodnja 
energije na osnovi premoga, lignita, šote in 
naftnega skrilavca ali dejavnosti 
izkopavanja teh trdnih fosilnih goriv, bi 
morala biti povezana s postopnim 
opuščanjem dejavnosti in po možnosti s 
preoblikovanjem v nove nizkoogljične 
dejavnosti. Podpora bi morala spodbujati 
dejavnosti z uvajanjem novih stroškovno 
učinkovitih tehnologij, pripravljenih za 
trg, novih postopkov ali izdelkov, vključno 
z uvajanjem infrastrukture in tehnologij 
za cenovno dostopne obnovljive vire 
energije in nizkoemisijske vire energije, 
kar bi privedlo do znatnega zmanjšanja 
emisij ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja, preprečevanju degradacije 
okolja in zagotavljanju zanesljivosti 
energetskih sistemov. Posebno pozornost 
bi bilo treba nameniti tudi dejavnostim, ki 
krepijo inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, in sicer 
s krepitvijo sinergije s programom 
Obzorje Evropa, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
ukrepi pomagajo blažiti negativne stranske 
učinke prehoda na konkurenčno, 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 131
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Mohammed Chahim, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Andris 
Ameriks
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 

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

znatnega zmanjšanja emisij v skladu z 
doseganjem podnebnega cilja EU za leto 
2030, določenega v členu 2 evropske 
podnebne zakonodaje, in podnebne 
nevtralnosti EU do leta 205013 ob hkratnem 
ohranjanju in krepitvi zaposlovanja ter 
preprečevanju degradacije okolja. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi 
dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
ukrepi pomagajo blažiti negativne stranske 
učinke prehoda na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo ter prispevajo k 
podnebno nevtralnemu in krožnemu 
gospodarstvo ter ustvarjanju trajnostnih 
delovnih mest.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 132
Ivo Hristov, Eva Kaili, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Dan Nica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 

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

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

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 133
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 134
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 

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

podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 135
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

nazadujoče sektorje, kot so proizvodnja 
energije na osnovi premoga, lignita, šote in 
naftnega skrilavca ali dejavnosti 
izkopavanja teh trdnih fosilnih goriv, bi 
morala biti povezana s postopnim 
opuščanjem dejavnosti in ustreznim 
zmanjšanjem stopnje zaposlenosti. Kar 
zadeva preoblikovanje sektorjev z visokimi 
ravnmi emisij toplogrednih plinov, bi 
morala podpora spodbujati nove dejavnosti 
z uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov, izdelkov ali novih znanj in 
spretnosti, ki bi privedli do znatnega 
zmanjšanja emisij v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 136
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) SPP bi moral podpirati tudi 
industrijske dejavnosti, ki sicer ne 
oddajajo velikih emisij toplogrednih 
plinov, a proizvajajo industrijske izdelke, 
ki niso združljivi s prehodom in ciljem 
podnebne nevtralnosti, ki je določen za 
leto 2050. Zato je evropska avtomobilska 
industrija vozil z notranjim izgorevanjem 
med najtežje prizadetimi in zagotovo bo 
tako tudi v prihodnje, saj deluje v okviru 
vse hujše mednarodne konkurence in 
strožjih okoljskih zahtev, sama pa 
prispeva skoraj 20 % emisij CO2 v Uniji. 
Ogljične nevtralnosti zatorej ne bo 
mogoče doseči brez posebne podpore temu 
sektorju, ki predstavlja 8,5 % delovnih 
mest v industriji v Uniji in 7,5 % njenega 
BDP, zagotavlja pa tudi približno 
3,5 milijona neposrednih in posrednih 
delovnih mest. Ker so avtomobilski 
proizvajalci, njihovi dobavitelji ter sektor 
za vzdrževanje in popravila najbolj 
izpostavljeni, bi jih moral SPP podpirati 
ter pomagati delavcem in iskalcem 
zaposlitve pri prekvalifikaciji v sodobnejše 
poklice, zlasti v okviru alternativnih 
industrij, ki proizvajajo brezemisijska 
in/ali nizkoemisijska vozila.

Or. en

Predlog spremembe 137
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Veliko sektorjev, ne le energetski, 
bo doživelo resno preobrazbo z obsežnimi 
posledicami za njihovo delovno silo. Med 
najbolj prizadetimi bosta avtomobilska 
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industrija in sektor proizvodnje vozil. Da 
bi preprečili veliko izgubo zaposlitev 
zaradi zmanjšane ali motene proizvodnje, 
bi morale biti regije, ki so močno odvisne 
od avtomobilske industrije, upravičene do 
sredstev SPP. Glede na to, da Evropa 
krepi zmogljivosti za domačo proizvodnjo 
baterij ter proizvodnjo vozil z nizkimi 
emisijami, bi moralo biti preusposabljanje 
in izpopolnjevanje delavcev v avtomobilski 
industriji pospremljeno z naložbami v 
preoblikovanje avtomobilskega sektorja. S 
takšnim pristopom bi regije, ki so močno 
odvisne od avtomobilske industrije (v več 
kot 14 regijah v Uniji je delež zaposlenih v 
avtomobilski proizvodnji nad 20 %), 
zaščitili pred vse bolj verjetnim krčenjem v 
tem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 138
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela. Izredno pomembno je, da se 
prizadevanja osredotočijo na gospodarsko 
oživitev prizadetih regij, namesto da se 
rešitev išče v mobilnosti delavcev, saj bi 
slednje lahko povzročilo depopulacijo. 
Prednost bi bilo treba nameniti 
preusposabljanju v skladu s potrebami 
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regionalnega trga dela, zlasti 
preusposabljanju na delovnem mestu ali 
kombinaciji dela s krajšim delovnim 
časom in preusposabljanja.

Or. en

Predlog spremembe 139
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Jens Geier, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Dan Nica, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia 
Toia
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri pridobivanju 
potrebnih kvalifikacij in prilagajanju 
novim zaposlitvenim možnostim ter da bi 
se jih ustrezno podprlo z zagotovitvijo 
alternativ, kot je pomoč brezposelnim pri 
iskanju zaposlitve ali prehodna 
dohodkovna podpora za lažje vključevanje 
oziroma ponovno vključevanje na trg dela, 
s tem pa bi se preprečila kratkoročna in 
dolgoročna brezposelnost zaradi prehoda. 
Pri teh ukrepih bi bilo treba tudi ustrezno 
upoštevati vidik spolov.

Or. en

Obrazložitev

SPP bi moral podpirati gospodarski razvoj območij, ki jih je podzaposlenost močno 
prizadela, da bi se zmanjšala neenakost v regijah.

Predlog spremembe 140
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela. Upoštevati je treba, da ima 
prehod na gospodarstvo, ki temelji na 
obnovljivih virih energije, velik potencial 
za ustvarjanje delovnih mest, kar lahko 
sčasoma privede do višje stopnje 
zaposlenosti na območjih, ki so danes 
odvisna od fosilnih goriv.

Or. en

Obrazložitev

Po ugotovitvah Skupnega raziskovalnega središča bo mogoče do leta 2030 z uporabo 
tehnologij za čisto energijo ustvariti do 315.000 delovnih mest v premogovniških regijah, do 
leta 2050 pa več kot 460.000. To bi bilo dvakrat več, kot jih je sedaj v premogovniški 
dejavnosti, in bi vodilo v večindustrijski model ter prispevalo k energetski varnosti, 
ustvarjanju delovnih mest in ekonomski vrednosti za ljudi in lokalne skupnosti. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Predlog spremembe 141
Ivo Hristov, Eva Kaili, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje oziroma usposabljanje za 
druga delovna mesta za delavce in njihove 
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zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

družine, ki jih je prehod prizadel 
neposredno ali posredno, pa tudi 
samozaposlene osebe, katerih dejavnost je 
prizadeta zaradi večjih strukturnih 
sprememb, da bi se jim pomagalo pri 
prilagajanju novim zaposlitvenim 
možnostim ter da bi se iskalcem zaposlitve 
zagotavljala pomoč pri iskanju zaposlitve 
in aktivno vključevanje na trg dela.

Or. en

Predlog spremembe 142
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev z 
osredotočanjem na znanja, spretnosti in 
kvalifikacije, ki so skladne s prehodom na 
trajnostno in digitalno gospodarstvo, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

Or. en

Predlog spremembe 143
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Recital 11



AM\1205744SL.docx 73/169 PE652.409v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim pogojem ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela, da pri spremembi službe ne bi 
utrpeli negativnih posledic.

Or. pt

Predlog spremembe 144
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje 
in prekvalificiranje zadevnih delavcev, da 
bi se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bo 
SPP zagotovil tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jih zadržalo na trgu dela v isti regiji ter 
da bi se iskalcem zaposlitve zagotavljala 
pomoč pri iskanju zaposlitve in aktivno 
vključevanje na trg dela.

Or. en

Predlog spremembe 145
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Države članice in Komisija bi 
morale zagotoviti, da izvajanje 
prednostnih nalog, ki se financirajo iz 
sklada za pravični prehod, prispeva k 
spoštovanju in spodbujanju enakosti med 
ženskami in moškimi v skladu s členom 8 
PDEU. Cilje enakosti spolov in 
ekonomsko neodvisnost žensk bi bilo treba 
pravočasno in dosledno zagotavljati v vseh 
razsežnostih in na vseh stopnjah priprave, 
spremljanja, izvajanja in ocenjevanja 
operativnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 146
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Učinkovito izvajanje SPP in MPP 
ni odvisno le od same zakonodaje o SPP, 
temveč tudi od ureditve državne pomoči, 
ki omejuje intenzivnost pomoči v regijah. 
Uredba o splošnih skupinskih izjemah 
mora dopuščati višjo intenzivnost pomoči 
in morebitne druge ukrepe, da bodo 
mogoče javne naložbe v regijah za 
pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 147
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o 
državni pomoči, kakor so določena v 
členih 107 in 108 PDEU, zlasti podpora za 
produktivne naložbe podjetij, ki niso MSP, 
pa bi morala biti omejena na podjetja, ki se 
nahajajo na območjih, ki so opredeljena kot 
območja, ki prejemajo pomoč, za namene 
točk (a) in (c) člena 107(3) PDEU.

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
dostojnemu zaposlovanju. Pri podjetjih, ki 
niso MSP, bi bilo treba produktivne 
naložbe podpreti le, če so potrebne za 
ublažitev izgube delovnih mest, ki je 
posledica prehoda, so namenjene 
ustvarjanju ali varstvu delovnih mest in ne 
vodijo k premestitvi ali ne izvirajo iz nje. 
Naložbe v obstoječe industrijske obrate, 
vključno s tistimi, ki jih zajema sistem 
Unije za trgovanje z emisijami, bi morale 
biti dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in če ščitijo znatno število delovnih 
mest. Vsako tako naložbo bi bilo treba 
ustrezno utemeljiti v zadevnem območnem 
načrtu za pravični prehod. Podpora za 
produktivne naložbe podjetij, ki niso MSP, 
bi morala biti omejena na podjetja, ki se 
nahajajo na območjih, ki so opredeljena kot 
območja, ki prejemajo pomoč, za namene 
točk (a) in (c) člena 107(3) PDEU.

__________________ __________________
14Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 

14Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 



PE652.409v01-00 76/169 AM\1205744SL.docx

SL

Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. pt

Predlog spremembe 148
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Pri 
teh naložbah bi bilo treba upoštevati 
načelo onesnaževalec plača in ne bi se 
smelo dopustiti, da bi industrijski obrati v 
njih videli priložnost za zaslužek s prodajo 
presežnih pravic do emisije. Prav tako bi 
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naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

bilo treba izključiti naložbe v tehnologije 
fosilnih goriv, kot so zajemanje in 
shranjevanje ogljika ter izboljšave emisij 
obstoječih naprav, saj ne prispevajo k 
cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050. 
Da bi se zaščitila celovitost notranjega trga 
in kohezijske politike, bi morala biti 
podpora podjetjem skladna s pravili Unije 
o državni pomoči, kakor so določena v 
členih 107 in 108 PDEU, zlasti podpora za 
produktivne naložbe podjetij, ki niso MSP, 
pa bi morala biti omejena na podjetja, ki se 
nahajajo na območjih, ki so opredeljena kot 
območja, ki prejemajo pomoč, za namene 
točk (a) in (c) člena 107(3) PDEU.

__________________ __________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en

Predlog spremembe 149
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
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delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Pri 
prehodu elektrarn s fosilnih goriv na 
obnovljive vire energije bi morala biti 
ohranitev delovnih mest obvezna. Naložbe 
v obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050, če ne gre zgolj za razgradnjo 
obratov in če so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU. Ker imajo 
prizadeta območja pogosto težave pri 
privabljanju zasebnih naložb, bi moral 
SPP podpirati tudi produktivne javne in 
javno-zasebne naložbe.

__________________ __________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en
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Predlog spremembe 150
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo in modernizacijo območij, 
ki jih zadevajo učinki prehoda, bi moral 
SPP zagotavljati podporo za produktivne 
naložbe v MSP. Produktivne naložbe bi 
bilo treba razumeti kot naložbe v osnovna 
sredstva ali nematerialna sredstva podjetij z 
namenom proizvodnje blaga in storitev, s 
čimer se prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. V zvezi s tem bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti MSP, ki 
delujejo v regijah z višjo stopnjo 
brezposelnosti. Pri podjetjih, ki niso MSP, 
bi bilo treba produktivne naložbe podpreti 
le, če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
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(c) člena 107(3) PDEU. območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU. Vse naložbe 
morajo biti izvedene brez poseganja v 
načeli „energijska učinkovitost na prvem 
mestu“ in „onesnaževalec plača“.

__________________ __________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en

Predlog spremembe 151
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
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podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. 
Naložbe v industrijske obrate, zajete v 
sistemu Unije za trgovanje z emisijami, ne 
smejo biti usmerjene tako, da bi prispevale 
k povečanju že ustvarjenega dobička s 
trgovanjem s pravicami do emisije. Da bi 
se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

__________________ __________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en

Predlog spremembe 152
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
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učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest, ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje ter 
prispevajo k podnebni nevtralnosti do leta 
2040 ali prej. Naložbe v obstoječe 
industrijske obrate, vključno s tistimi, ki jih 
zajema sistem Unije za trgovanje z 
emisijami, bi morale biti dovoljene, če 
prispevajo k prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2040 ali 
prej in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Te 
naložbe ne bi smele biti izvedene v obratih 
na fosilna goriva in ne bi smele povečevati 
ali ohranjati odvisnosti od fosilnih goriv. 
Da bi se zaščitila celovitost notranjega trga 
in kohezijske politike, bi morala biti 
podpora podjetjem skladna s pravili Unije 
o državni pomoči, kakor so določena v 
členih 107 in 108 PDEU, zlasti podpora za 
produktivne naložbe podjetij, ki niso MSP, 
pa bi morala biti omejena na podjetja, ki se 
nahajajo na območjih, ki so opredeljena kot 
območja, ki prejemajo pomoč, za namene 
točk (a) in (c) člena 107(3) PDEU.

__________________ __________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
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Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en

Predlog spremembe 153
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest ali usposabljanju 
zaposlenih v primeru industrijskega 
prestrukturiranja in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
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naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

__________________ __________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en

Predlog spremembe 154
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za preprečitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju novih delovnih 
mest v isti regiji ali varstvu vseh ogroženih 
delovnih mest in ne vodijo k premestitvi ali 
ne izvirajo iz nje. Naložbe v obstoječe 
industrijske obrate, vključno s tistimi, ki jih 
zajema sistem Unije za trgovanje z 
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dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

emisijami, bi morale biti dovoljene, če 
prispevajo k prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050 in so 
precej pod zadevnimi referenčnimi 
vrednostmi, določenimi za brezplačno 
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta14, in če 
zaščitijo znatno število delovnih mest. 
Vsako tako naložbo bi bilo treba ustrezno 
utemeljiti v zadevnem območnem načrtu za 
pravični prehod. Da bi se zaščitila 
celovitost notranjega trga in kohezijske 
politike, bi morala biti podpora podjetjem 
skladna s pravili Unije o državni pomoči, 
kakor so določena v členih 107 in 108 
PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

__________________ __________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en

Predlog spremembe 155
Ivo Hristov, Eva Kaili, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Dan Nica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
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nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam ter 
trajnostnemu in kakovostnemu 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

__________________ __________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en
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Predlog spremembe 156
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP prednostno 
zagotavljati podporo za produktivne 
naložbe v MSP. Produktivne naložbe bi 
bilo treba razumeti kot naložbe v osnovna 
sredstva ali nematerialna sredstva podjetij z 
namenom proizvodnje blaga in storitev, s 
čimer se prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi morala 
biti omejena na podjetja, ki se nahajajo na 
območjih, ki so opredeljena kot območja, 
ki prejemajo pomoč, za namene točk (a) in 
(c) člena 107(3) PDEU.

__________________ __________________
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14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en

Predlog spremembe 157
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Markus 
Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam 
Jarubas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 158
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da se prepreči uporaba sklada za 
plačilo stroškov sanacije okoljske škode, 
za katero je odgovorno posamezno 
podjetje, in da ne bi izkrivili pobude za 
zmanjšanje onesnaževanja in drugih 
okoljskih učinkov, bi bilo treba podporo 
za naložbe v obnovitev in dekontaminacijo 
lokacij, obnovitev ekosistemov in projekte 
za spremembo namena uporabiti le v 
skrajnem primeru, ko ni podjetja, ki bi 
bilo pravno zavezano financirati te ukrepe 
v skladu z načelom odgovornosti 
povzročitelja obremenitve iz člena 191 
PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 159
Dan Nica, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Cilj načrtovane revizije pravil o 
državni pomoči bi moral biti povečati in 
poenostaviti zmogljivost za naložbe v 
trajnostne rešitve in konkretna orodja za 
nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, 
katerih vloga bo bistvenega pomena za 
učinkovito in inovativno izvajanje SPP.
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Or. en

Predlog spremembe 160
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) SPP upošteva dobavno verigo v 
energetskem sektorju, ki temelji na 
obstoječih nacionalnih industrijskih 
mrežah, in sicer dobaviteljih za velike 
industrijske skupine, ki bi lahko bile 
vključene v nove energetske projekte.

Or. en

Predlog spremembe 161
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Adam Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Podpora SPP za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, ne bi 
smela biti omejena na območja, 
upravičena do državne pomoči na podlagi 
veljavnih pravil o državni pomoči v skladu 
s točkama (a) in (c) člena 107(3) PDEU. 
Nasprotno bi morala pravila o državni 
pomoči vsem regijam, ki prejemajo pomoč 
iz SPP, omogočiti, da se že v zgodnji fazi 
učinkovito spopadejo z nevarnostjo izgube 
delovnih mest. To bi bilo treba zagotoviti 
tudi z ustrezno prilagoditvijo uredbe o 
splošnih skupinskih izjemah.

Or. en
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Predlog spremembe 162
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Edina Tóth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 163
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP 
načrtovati znotraj ene ali več namenskih 
prednostnih nalog v okviru programa, ki 
ga podpira Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad 
plus (ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu 
s členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
in natančen delovni program SPP. V 
primeru dopolnjevanja med tematskimi 
prednostnimi nalogami bi bilo treba 
sredstva SPP okrepiti z dodatnimi sredstvi 
iz ESRR in ESS+. Zadevni zneski, 
preneseni iz ESRR in ESS+, bi morali biti 
skladni z vrsto operacij, določenih v 
območnih načrtih za pravični prehod.
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iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 164
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče predlagati samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi lahko sredstva SPP 
okrepili z dopolnilnimi sredstvi iz ESRR in 
ESS+.

Or. pt

Predlog spremembe 165
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Dan Nica, Łukasz Kohut
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri (13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
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načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga z dodatnimi 
sredstvi podpira Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad plus (ESS+) ali Kohezijski 
sklad. V skladu s členom 21a Uredbe (EU) 
[nova uredba o skupnih določbah] bi bilo 
treba sredstva SPP okrepiti z dopolnilnimi 
sredstvi iz ESRR in ESS+, ki bi jima bilo 
treba za ta namen zagotoviti dodatne vire. 
Zadevni zneski, preneseni iz ESRR in 
ESS+, bi morali biti prostovoljni in skladni 
z vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 166
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad in/ali države 
članice z lastnimi sredstvi. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
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načrtih za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 167
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] se lahko sredstva SPP 
prostovoljno okrepijo z dopolnilnimi 
sredstvi iz ESRR in ESS+. Zadevni zneski, 
preneseni iz ESRR in ESS+, bi morali biti 
skladni z vrsto operacij, določenih v 
območnih načrtih za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 168
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Mohammed Chahim, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Jens Geier, Dan Nica, Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva na nacionalni ravni. V zvezi 
s tem bi morale države članice ob podpori 
Komisije ter v sodelovanju z regionalnimi 
vladami, sindikati, organizacijami civilne 
družbe in zadevnimi deležniki pripraviti 
območne načrte za pravični prehod s 
podrobnim opisom procesa prehoda v 
skladu s svojimi nacionalnimi energetskimi 
in podnebnimi načrti. V teh območnih 
načrtih bi morale izboljšati svoje 
podnebne cilje in stremeti k boljšemu 
poročilu v okviru evropskega semestra. V 
ta namen bi morala Komisija vzpostaviti 
platformo za pravični prehod, ki bi na 
podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih, vključno z 
energetsko intenzivno industrijo in 
regijami, katerih gospodarstvo sloni na 
emisijah ogljika.

Or. en

Predlog spremembe 169
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi in ob podpori 

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju in v 
določenih produktivnih sektorjih z 
visokimi emisijami v evropskih 
gospodarskih sistemih za doseganje 
podnebno nevtralnega gospodarstva. V 
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Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

zvezi s tem bi morale države članice v 
sodelovanju z zadevnimi deležniki po 
načelu partnerstva iz člena 6 Uredbe (EU) 
.../... [nova uredba o skupnih določbah] in 
ob podpori Komisije pripraviti območne 
načrte za pravični prehod s podrobnim 
opisom procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 170
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. Ti načrti morajo temeljiti na 
načelih preglednosti, notranji 
demokraciji, udeležbi državljanov ter 
nadzoru s strani socialnih partnerjev in 
zainteresiranih strani na zadevnih 
območjih. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
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izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 171
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
pravičnega prehoda na določenem 
območju za doseganje podnebno 
nevtralnega gospodarstva. V zvezi s tem bi 
morale države članice skupaj z 
regionalnimi in lokalnimi organi in v 
tesnem sodelovanju z zadevnimi deležniki 
in ob podpori Komisije pripraviti območne 
načrte za pravičen prehod s podrobnim 
opisom procesa prehoda, ki je v skladu z 
njihovimi nacionalnimi energetskimi in 
podnebnimi načrti ter jih morebiti presega. 
V ta namen bi morala Komisija vzpostaviti 
platformo za pravičen prehod, ki bi na 
podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 172
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Fredrick Federley

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
deležniki in ob podpori Komisije pripraviti 
območne načrte za pravičen prehod s 
podrobnim opisom procesa prehoda ter 
njegovega izvajanja, spremljanja in 
ocenjevanja v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravičen prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 173
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
deležniki in po potrebi ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravičen prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda, združljive s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
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načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

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

Or. en

Predlog spremembe 174
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
deležniki pripraviti območne načrte za 
pravičen prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravičen prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 175
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Massimiliano Salini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) Območni načrti za pravičen prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
trdna fosilna goriva ali izvajajo druge 
dejavnosti z velikimi emisijami 
toplogrednih plinov, hkrati pa bi bilo treba 
ohraniti in razširiti možnost zaposlovanja 
na prizadetih območjih in tako preprečiti 
socialno izključenost. Navedena območja 
bi morala biti natančno opredeljena in 
ustrezati regijam na ravni NUTS 3 ali biti 
del teh regij. Načrti bi morali podrobno 
opisovati izzive in potrebe navedenih 
območij ter opredeljevati vrsto potrebnih 
operacij na način, ki zagotavlja skladen 
razvoj na podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost, po 
možnosti v sinergiji z drugimi ustreznimi 
shemami financiranja Unije ali 
nacionalnimi shemami, pa tudi s cilji 
zelenega dogovora. Paziti bi bilo treba, da 
med shemami ne bi prihajalo do 
medsebojnega odžiranja sredstev. 
Finančno podporo iz SPP bi morale prejeti 
samo naložbe, ki so v skladu z načrti za 
prehod. Območni načrti za pravičen 
prehod bi morali biti del programov (s 
podporo ESRR, ESS+, Kohezijskega 
sklada ali SPP), ki jih odobri Komisija. 
Smernice za naložbe, ki jih je Evropska 
komisija opredelila v prilogi D v poročilih 
po državah za leto 2020, držav članic ne bi 
smele omejevati pri predlogih za nova 
območja in prednostne naloge za podporo 
SPP, ki bodo prispevali k prehodu na 
podnebno nevtralnost EU do leta 2050.

Or. en
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Predlog spremembe 176
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) Območni načrti za pravičen prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
trdna fosilna goriva, hkrati pa bi ustrezno 
upoštevali ohranitev in razširitev možnosti 
zaposlovanja. Navedena območja bi 
morala biti natančno opredeljena in 
ustrezati regijam na ravni NUTS 3 ali biti 
del teh regij. Načrti bi morali podrobno 
opisovati izzive in potrebe navedenih 
območij ter opredeljevati vrsto potrebnih 
operacij na način, ki zagotavlja skladen 
razvoj na podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost, cilji 
zelenega dogovora in političnimi 
prednostnimi nalogami Unije. Finančno 
podporo iz SPP bi morale prejeti samo 
naložbe, ki so v skladu z načrti za prehod. 
Območni načrti za pravičen prehod bi 
morali biti del programov (s podporo 
ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada 
ali SPP), ki se sprejmejo skupaj s 
Komisijo. Območja za naložbe in 
prednostne naloge, ki jih je Evropska 
komisija opredelila v prilogi D v poročilih 
po državah za leto 2020, bi morala biti le 
usmeritev in držav članic ne bi smela 
omejevati pri predlogih za območja za 
podporo SPP.

Or. en
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Predlog spremembe 177
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) Območni načrti za pravičen prehod 
bi morali po temeljitem postopku 
posvetovanja z lokalnimi organi in 
predstavniki opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo SPP, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti, 
da bi zmanjšali negativni socialni učinek 
in prispevali k podnebno nevtralnemu 
gospodarstvu EU do leta 2050, zlasti kar 
zadeva preureditev, modernizacijo ali 
zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z velikimi emisijami toplogrednih plinov 
ali industrije, na izdelke katerih vpliva 
prehod na podnebno nevtralnost EU. 
Navedena območja bi morala biti natančno 
opredeljena in ustrezati regijam na ravni 
NUTS 3 ali biti del teh regij. Načrti bi 
morali podrobno opisovati izzive in 
potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravičen prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
in spremlja Komisija.

Or. en
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Predlog spremembe 178
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Andris Ameriks, 
Carlos Zorrinho
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) Območni načrti za pravičen prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo SPP, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti na 
poti k uresničitvi podnebnih ciljev za leto 
2030, kot je določeno v evropskih 
podnebnih pravilih, in za dosego 
podnebno nevtralnega gospodarstva do leta 
2050, zlasti kar zadeva preureditev ali 
zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z velikimi emisijami toplogrednih plinov, 
hkrati pa je treba ohraniti in razširiti 
možnost zaposlovanja na prizadetih 
območjih in tako preprečiti socialno 
izključenost. Navedena območja bi morala 
biti natančno opredeljena in ustrezati 
regijam na ravni NUTS 3 ali biti del teh 
regij. Načrti bi morali podrobno opisovati 
izzive in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s podnebnimi cilji, prehodom na podnebno 
nevtralnost in cilji zelenega dogovora. 
Finančno podporo iz SPP bi morale prejeti 
samo naložbe, ki so v skladu z načrti za 
prehod. Območni načrti za pravičen 
prehod so lahko del programov (s podporo 
ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada 
ali SPP), ki jih odobri Komisija.

Or. en
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Predlog spremembe 179
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) Območni načrti za pravičen prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadete osebe 
in območja, na katere bi bilo treba 
osredotočiti podporo SPP, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti, in 
določene cilje in roke, ki jih je treba 
uresničiti za dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva najkasneje do leta 2040, 
zlasti kar zadeva preureditev ali zaprtje 
obratov, v katerih se proizvajajo fosilna 
goriva ali izvajajo druge dejavnosti z 
velikimi emisijami toplogrednih plinov, 
vključno z jasnim načrtom za postopno 
opustitev premoga, kjer se ta uporablja, 
do leta 2030. Navedena območja bi morala 
biti natančno opredeljena in ustrezati 
regijam na ravni NUTS 3 ali biti del teh 
regij. Načrti bi morali podrobno opisovati 
izzive in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. V načrtih bi prav 
tako bilo treba oceniti potencial energije 
iz obnovljivih virov v zadevnih regijah. 
Finančno podporo iz SPP bi morale prejeti 
samo naložbe, ki so v skladu z načrti za 
prehod. Območni načrti za pravičen 
prehod bi morali biti del programov (s 
podporo ESRR, ESS+, Kohezijskega 
sklada ali SPP), ki jih odobri Komisija.

Or. en

Obrazložitev

V poročilu Skupnega raziskovalnega središča so opredeljene tri kategorije regij glede na 
njihov potencial v zvezi z energijo iz obnovljivih virov; velika večina regij ima velik potencial 
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za energijo iz obnovljivih virov https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-
technical-research-reports/clean-energy-technologies-coal-regions

Predlog spremembe 180
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Dan Nica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) Območni načrti za pravičen prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo SPP, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z velikimi emisijami toplogrednih plinov, 
hkrati pa je treba ohraniti in razširiti 
možnost zaposlovanja na prizadetih 
območjih in tako preprečiti socialno 
izključenost. Navedena območja bi morala 
biti natančno opredeljena in ustrezati 
regijam na ravni NUTS 3 ali biti del teh 
regij. Načrti bi morali podrobno opisovati 
izzive in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravičen prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

Or. en
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Predlog spremembe 181
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) Območni načrti za pravičen prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z velikimi emisijami toplogrednih plinov. 
Navedena območja bi morala biti natančno 
opredeljena in ustrezati regijam na ravni 
NUTS 3 ali biti del teh regij. Načrti bi 
morali podrobno opisovati izzive in 
potrebe navedenih območij, vključno s 
stopnjami brezposelnosti, trendi 
odseljevanja in preteklimi prizadevanji za 
preusmeritev ali prehod, ter opredeljevati 
vrsto potrebnih operacij na način, ki 
zagotavlja skladen razvoj na podnebne 
spremembe odpornih gospodarskih 
dejavnosti, ki so tudi skladne s prehodom 
na podnebno nevtralnost in cilji zelenega 
dogovora. Finančno podporo iz SPP bi 
morale prejeti samo naložbe, ki so v skladu 
z načrti za prehod. Območni načrti za 
pravičen prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 182
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

(15) Območni načrti za pravičen prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo SPP, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
trdna fosilna goriva, hkrati pa je treba 
zaščititi delovna mesta in preprečiti 
odpuščanje delavcev. Navedena območja 
bi morala biti natančno opredeljena in 
ustrezati regijam na ravni NUTS 3 ali biti 
del teh regij. Načrti bi morali podrobno 
opisovati izzive in potrebe navedenih 
območij ter opredeljevati vrsto potrebnih 
operacij na način, ki zagotavlja skladen 
razvoj na podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravičen prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 183
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 

(15) Območni načrti za pravičen prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
osredotočiti podporo SPP, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
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gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z velikimi emisijami toplogrednih plinov. 
Navedena območja bi morala biti natančno 
opredeljena in ustrezati regijam na ravni 
NUTS 3 ali biti del teh regij. Načrti bi 
morali podrobno opisovati izzive in 
potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravičen prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP).

Or. en

Predlog spremembe 184
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Miriam Dalli, Dan Nica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) SPP bi moral zagotoviti dejavno 
sodelovanje ustreznih javnih organov, 
gospodarskih in socialnih partnerjev, 
vključno s sindikati in drugimi ustreznimi 
deležniki civilne družbe, pri pripravi in 
izvajanju območnih načrtov za pravičen 
prehod;

Or. en

Predlog spremembe 185
Beata Szydło



AM\1205744SL.docx 109/169 PE652.409v01-00

SL

v imenu skupine ECR
Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za večjo usmerjenost uporabe 
virov SPP v rezultate bi bilo treba Komisiji 
v skladu z načelom sorazmernosti 
omogočiti, da v primeru resnega 
nedoseganja ciljev, določenih za specifični 
cilj SPP uporabi finančne popravke.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 186
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za večjo usmerjenost uporabe virov 
SPP v rezultate bi bilo treba Komisiji v 
skladu z načelom sorazmernosti omogočiti, 
da v primeru resnega nedoseganja ciljev, 
določenih za specifični cilj SPP uporabi 
finančne popravke.

(16) Za večjo usmerjenost uporabe virov 
SPP v rezultate bi bilo treba Komisiji v 
skladu z načelom sorazmernosti omogočiti, 
da v primeru nedoseganja ciljev, določenih 
za specifični cilj SPP uporabi finančne 
popravke.

Or. en

Predlog spremembe 187
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za dopolnitev ali spremembo 
nekaterih nebistvenih elementov te uredbe 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 PDEU glede spremembe 
elementov iz Priloge III k tej uredbi v 
zvezi s skupnimi kazalniki izložkov in 
rezultatov. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, tudi s strokovnjaki, in da se to 
posvetovanje izvede v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje15. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic; ti 
strokovnjaki se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

črtano

__________________
15UL L 123, 12.5.2016, str. 13.

Or. en

Predlog spremembe 188
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za dopolnitev ali spremembo 
nekaterih nebistvenih elementov te uredbe 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 PDEU glede spremembe 
elementov iz Priloge III k tej uredbi v 
zvezi s skupnimi kazalniki izložkov in 
rezultatov. Zlasti je pomembno, da se 

(17) Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, tudi s strokovnjaki, in da se to 
posvetovanje izvede v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje15. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 



AM\1205744SL.docx 111/169 PE652.409v01-00

SL

Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, tudi s strokovnjaki, in da se to 
posvetovanje izvede v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje15. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic; ti 
strokovnjaki se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet zlasti prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic; ti 
strokovnjaki se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

__________________ __________________
15UL L 123, 12.5.2016, str. 13. 15UL L 123, 12.5.2016, str. 13.

Or. en

Predlog spremembe 189
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za določitev ustreznega 
finančnega okvira SPP bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
določitev letne razdelitve razpoložljivih 
dodelitev po državah članicah v skladu s 
Prilogo I.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 190
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Markus Pieper, Eva Maydell, 
Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Massimiliano 
Salini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Ciljev te uredbe, in sicer podpore 
območjem, ki se pri prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo soočajo z 
gospodarsko, energetsko in socialno 
preobrazbo, države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči. Glavni razlogi za to so 
razlike med stopnjami razvitosti različnih 
območij in zaostalost območij z najbolj 
omejenimi možnostmi ter omejeni finančni 
viri držav članic in območij na eni strani 
ter potreba po usklajenem izvedbenem 
okviru, ki zajema več skladov Unije v 
okviru deljenega upravljanja, na drugi 
strani. Zagotoviti je treba skladnost 
politike z drugimi politikami, zlasti z 
industrijsko politiko in pravili o javnih 
naročilih, da bi zagotovili enake 
konkurenčne pogoje, ki bi evropski 
industriji, vključno z MSP, omogočili, da 
proizvaja trajnostno blago in zagotavlja 
storitve v skladu z zelenim dogovorom ter 
zagotavlja delovna mesta. Ker se ti cilji 
lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev –

Or. en

Predlog spremembe 191
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ciljev te uredbe, in sicer podpore 
območjem, ki se pri prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo soočajo z 
gospodarsko in socialno preobrazbo, 
države članice same ne morejo zadovoljivo 

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

ne morejo zadovoljivo doseči. Glavni 
razlogi za to so razlike med stopnjami 
razvitosti različnih območij in zaostalost 
območij z najbolj omejenimi možnostmi 
ter omejeni finančni viri držav članic in 
območij na eni strani ter potreba po 
usklajenem izvedbenem okviru, ki zajema 
več skladov Unije v okviru deljenega 
upravljanja, na drugi strani. Ker se ti cilji 
lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev – 

Or. en

Predlog spremembe 192
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Ciljev te uredbe, in sicer podpore 
območjem, ki se pri prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo soočajo z 
izjemnimi gospodarskimi in socialnimi 
izzivi, države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči. Glavni razlogi za to so 
razlike med stopnjami razvitosti različnih 
območij in zaostalost območij z najbolj 
omejenimi možnostmi ter omejeni finančni 
viri držav članic in območij na eni strani 
ter potreba po usklajenem izvedbenem 
okviru, ki zajema več skladov Unije v 
okviru deljenega upravljanja, na drugi 
strani. 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 
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navedenih ciljev – navedenih ciljev –

Or. en

Predlog spremembe 193
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 194
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 195
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Markus Pieper, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Vasile Blaga

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravičen prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi, energetsko-
varnostnimi in okoljskimi izzivi, ki 
izhajajo iz procesa energetskega prehoda 
Unije na podnebno nevtralno gospodarstvo 
do leta 2050, in sicer vsem regijam, kjer se 
premog še vedno pridobiva ali kjer 
potekajo pomembne strukturne 



PE652.409v01-00 116/169 AM\1205744SL.docx

SL

spremembe po postopni odpravi 
premogovniških dejavnosti, ter regijam, 
kjer potekajo industrijske dejavnosti z 
velikimi emisijami toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 196
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravičen prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
gospodarstvom, prebivalcem in okolju 
območij, ki se soočajo z resnimi socialno-
ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz procesa 
prehoda k ciljem Unije za podnebje za leto 
2030 iz člena 2(11) Uredbe (EU) 
2018/1999 in na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050 iz člena 2(1) 
Uredbe št. .../... [evropska podnebna 
pravila].

Or. en

Predlog spremembe 197
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravičen prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa energetskega prehoda Unije na 
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nevtralno gospodarstvo do leta 2050. podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050, zlasti regijam, ki so 
gospodarsko odvisne od pridobivanja 
goriva, kot je premog ali šota, in 
povezanih dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 198
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravičen prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem in ljudem, ki jih je prizadel 
proces prehoda Unije na podnebno 
nevtralno, okoljsko trajnostno, z viri 
gospodarno, energijsko učinkovito in 
krožno gospodarstvo, ki v celoti temelji na 
obnovljivih virih energije, do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 199
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravičen prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP) za zagotavljanje podpore območjem 
in proizvodnim sektorjem, ki se soočajo z 
resnimi socialno-ekonomskimi izzivi, ki 
izhajajo iz procesa prehoda Unije na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
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2050.

Or. en

Predlog spremembe 200
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravičen prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za vodenje držav članic k 
podnebno nevtralnemu gospodarstvu 
Unije do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 201
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravičen prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP) za zagotavljanje podpore območjem 
ali gospodarskim dejavnostim, ki se 
soočajo z resnimi socialno-ekonomskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in ciljev Unije za leto 2030.

Or. en
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Predlog spremembe 202
Robert Hajšel, Miriam Dalli, Josianne Cutajar, Mohammed Chahim, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Carlos Zorrinho, Andris Ameriks
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravičen prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z raznolikimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
posebnosti držav članic v procesu prehoda 
Unije na podnebno nevtralno gospodarstvo 
do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 203
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, ki izhajajo iz 
procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za 
pravičen prehod (v nadaljnjem 
besedilu: SPP) za zagotavljanje podpore 
območjem, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi in energetsko-
varnostnimi izzivi, ki izhajajo iz procesa 
prehoda Unije na podnebno nevtralno 
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 204
András Gyürk, Edina Tóth
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa specifični cilj 
SPP, njegove geografsko pokritost in vire, 
področje uporabe njegove podpore glede 
na cilj „naložbe za delovna mesta in rast“ 
iz [točke (a) člena 4(2)] Uredbe (EU) 
[nova uredba o skupnih določbah] ter 
posebne določbe za načrtovanje programov 
in kazalnike, ki so potrebni za spremljanje.

2. Ta uredba določa specifični cilj 
SPP, njegove geografsko pokritost in vire, 
področje uporabe njegove podpore ter 
posebne določbe za načrtovanje programov 
in kazalnike, ki so potrebni za spremljanje.

Or. en

Obrazložitev

Naložbe za cilj „delovna mesta in rast“ se že podpirajo iz Evropskega sklada za razvoj 
podeželja, Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada, prekrivanje pa je 
precejšnje. Glede na to ta sklad nima dodane vrednosti v okviru kohezijske politike. Zato se 
SPP ustanovi ne glede na cilje kohezijske politike, na uredbo o skupnih določbah pa bi moral 
biti vezan le v tem, da bi se, podobno kot skladi na področju notranjih zadev, izvajal v skladu 
s pravili o izvajanju iz te uredbe.

Predlog spremembe 205
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa specifični cilj 
SPP, njegove geografsko pokritost in vire, 
področje uporabe njegove podpore glede 
na cilj „naložbe za delovna mesta in rast“ 
iz [točke (a) člena 4(2)] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah] ter posebne 
določbe za načrtovanje programov in 
kazalnike, ki so potrebni za spremljanje.

2. Ta uredba določa specifični cilj 
SPP, njegove geografsko pokritost in vire, 
posebno področje uporabe njegove 
podpore glede na cilj „naložbe za delovna 
mesta in rast“ iz [točke (a) člena 4(2)] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] ter posebne določbe za 
načrtovanje programov in kazalnike, ki so 
potrebni za spremljanje.

Or. en
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Predlog spremembe 206
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifični cilj Posebni cilji

Or. en

Predlog spremembe 207
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

2. SPP spodbuja naložbe v obnovo 
obstoječe energetske infrastrukture z 
nizkimi emisijami ogljika, ki zagotavlja 
ravnovesje med ponudbo in 
povpraševanjem v domačih električnih 
sistemih ter prek izvoza v evropskem 
električnem sistemu.
3. SPP spodbuja industrijsko sodelovanje 
za spodbujanje nizkoogljičnih modelov 
proizvodnje električne energije iz 
nekaterih držav članic v državah, ki so 
zelo odvisne od fosilnih goriv.

Or. en

Predlog spremembe 208
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
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Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju podpiranja ukrepov za 
pravičen in uspešen energetski prehod na 
podnebno nevtralno gospodarstvo ob 
upoštevanju oblikovanja območnih 
načrtov za pravičen prehod, da bi 
delavcem, energetskemu sektorju, 
industriji, vlagateljem in skupnostim 
zagotovili gotovost glede načrtov, in 
omogočanja regijam in ljudem, da 
obravnavajo socialne, gospodarske in 
okoljske učinke ter učinke na energetsko 
varnost tega prehoda, v skladu s cilji 
Pariškega sporazuma, ciljem Unije za 
podnebno nevtralnost do leta 2050 in cilji 
zmanjšanja emisij do leta 2030.

Or. en

Predlog spremembe 209
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju omogočanja regijam in 
ljudem, da obravnavajo socialne, 
gospodarske in okoljske učinke prehoda v 
smeri doseganja ambicioznih ciljev EU za 
emisije toplogrednih plinov do leta 2030, 
ki so skladni s ciljema podnebno 
nevtralnega gospodarstva najpozneje do 
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leta 2040 in omejitve globalnega 
segrevanja na 1,5 °C nad predindustrijsko 
ravnjo. SPP zlasti podpira prizadevanja za 
popolno uresničitev velikega potenciala za 
ustvarjanje delovnih mest med tem 
prehodom.

Or. en

Obrazložitev

To be fully effective, it should be ensured that the JTF also addresses the impact of measures 
to attain climate targets in the JTF’s own lifetime, i.e. in the run-up to the 2030 climate 
targets. The Joint Research Centre (JRC) study found that already by 2030, and certainly by 
2050, the job creation enabled by the deployment of renewable technology can compensate 
for the loss of jobs in coal sector in an overwhelming majority of relevant EU territories. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-
energy-technologies-coal-regions

Predlog spremembe 210
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju „glede omogočanja 
regijam in ljudem, da obravnavajo socialne 
gospodarske in okoljske učinke prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo“ do 
leta 2050, vključno z doseganjem cilja EU 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
do leta 2030.

Or. en

Predlog spremembe 211
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
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Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 212
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Nicolás 
González Casares, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris 
Ameriks, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k doseganju 
podnebnih ciljev EU do leta 2030 iz 
člena 2 evropskega podnebnega zakona in 
omogoča regijam in ljudem, da 
obravnavajo socialne gospodarske in 
okoljske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

Or. en
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Predlog spremembe 213
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 214
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju „glede omogočanja 
regijam, gospodarskim subjektom in 
ljudem, da obravnavajo socialne 
gospodarske in okoljske učinke prehoda na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo EU do leta 2050“.

Or. en

Predlog spremembe 215
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu z drugim pododstavkom člena 
[4(1)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] SPP prispeva k enotnemu 
specifičnemu cilju „glede omogočanja 
regijam in ljudem, da obravnavajo socialne 
gospodarske in okoljske učinke prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo“ do leta 
2050.

Or. en

Predlog spremembe 216
Paolo Borchia
v imenu skupine ID

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 217
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, Eva 
Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Vasile 
Blaga

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

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

1. SPP podpira cilj „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v vseh državah 
članicah, zlasti v regijah, ki so močno 
odvisne od premoga in v katerih je BDP na 
prebivalca nižji od povprečja EU. 80% 
sredstev SPP bi bilo treba dodeliti 
premogovniškim regijam, ki so navedene 
v prilogi k mandatu za platformo za 
premogovniške in ogljično intenzivne 
regije (platforma za premogovniške regije 
v prehodu), da se bodo lahko odzvale na 
družbene, gospodarske, energetske in 
okoljske posledice energetskega prehoda.

Or. en

Predlog spremembe 218
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira cilj „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v vseh državah 
članicah in regijah, ki se soočajo z izzivi 
zaradi posledic razogljičenja in 
potrebujejo ustrezno finančno podporo, 
da bi zagotovile resnično pravičen prehod 
in preprečile negativne 
družbenogospodarske učinke na 
industrijske panoge, MSP, vključno z 
zagonskimi podjetji, ter delavce, ki bodo 
zaradi prehoda izgubili službe.

Or. en
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Predlog spremembe 219
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira cilj „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v vseh državah 
članicah, ki so se zavezale cilju podnebne 
nevtralnosti Unije do leta 2050. SPP bi 
moral dati prednost regijam, ki so močno 
odvisne od trdnih fosilnih goriv, z 
industrijskimi dejavnostmi z velikimi 
emisijami toplogrednih plinov ali z 
industrijo s proizvodi, na katere vpliva 
prehod na podnebno nevtralnost EU.

Or. en

Predlog spremembe 220
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira cilj „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v vseh državah 
članicah, ki so podprle cilj, da se do leta 
2050 doseže podnebna nevtralnost, in 
dokažejo svojo zavezanost v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
potrebujejo finančno pomoč, da bi do leta 
2050 imele odporno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo.

Or. en
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Predlog spremembe 221
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira cilj „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v vseh državah 
članicah z regijami, kjer je finančna 
pomoč EU nepogrešljiva pri soočanju z 
izzivi prehoda.

Or. en

Predlog spremembe 222
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira cilj „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v vseh državah 
članicah, zlasti v tistih z regijami v 
prehodu, ki so močno odvisne od goriv, 
kot sta premog in šota.

Or. en

Predlog spremembe 223
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE652.409v01-00 130/169 AM\1205744SL.docx

SL

članicah. članicah. Sklad bi moral biti tehnološko 
nevtralen.

Or. en

Predlog spremembe 224
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, 
Vasile Blaga

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira ozemlja iz člena 1(1) 
iz vseh držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 225
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), 
Adam Jarubas, Vasile Blaga

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo vsaj 18,75 milijarde EUR v 
cenah iz leta 2018 in se ne prenesejo iz 
dodelitev skladov, zajetih v Uredbo (EU) 
.../... [nova uredba o skupnih določbah], 
zlasti ne iz skladov, kot so Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad (ESS+) ali Evropski 
kmetijski sklad za podeželski razvoj 
(EKSPR). Ta znesek se lahko poveča, 
odvisno od primera, z dodatnimi sredstvi, 
dodeljenimi v proračunu Unije, in iz drugih 
virov v skladu z veljavnim temeljnim 
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aktom.

Or. en

Predlog spremembe 226
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo 30 milijard EUR v cenah iz 
leta 2018, in se povečajo z dodatnimi 
sredstvi, dodeljenimi v proračunu Unije, 
vključno z uvedbo novih trajnostnih 
dajatev na ogljik, letalstvo, plastiko, 
digitalno tehnologijo in finance, 
oblikovanjem mehanizma za prilagajanje 
ogljika na mejah ali s prihodki iz sistema 
Unije za trgovanje z emisijami, in iz 
drugih virov v skladu z veljavnim 
temeljnim aktom.

Or. en

Obrazložitev

Po nekaterih ocenah je za prehod evropskega gospodarstva v podnebno nevtralno 
gospodarstvo potrebnih od 250 do 300 milijard EUR na leto. Zato predlagamo, da se znatno 
poveča skupni znesek SPP, saj znesek, ki ga je predlagala Komisija, ni ustrezen glede na cilje 
in področje uporabe SPP.

Predlog spremembe 227
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Andris Ameriks
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo 19 milijard EUR v cenah iz 
leta 2018 ("glavni znesek") in se ne 
prenesejo iz dodelitev skladov, zajetih v 
Uredbi (EU) ../… (nova uredba o skupnih 
določbah). Glavni znesek se lahko poveča, 
odvisno od primera, z dodatnimi sredstvi, 
dodeljenimi v proračunu Unije, in iz drugih 
virov v skladu z veljavnim temeljnim 
aktom.

Or. en

Obrazložitev

7,5 milijard EUR ni dovolj za reševanje velikih socialnih in gospodarskih izzivov pravičnega 
prehoda za delavce in skupnosti. Čeprav je treba to številko določiti drugje, je namen tega 
predloga spremembe poudariti, da je treba povečati sredstva, potrebna za podnebno 
nevtralnost EU. Hkrati ne bi smeli ogroziti sredstev za druge kohezijske sklade.

Predlog spremembe 228
Elena Kundura (Elena Kountoura)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo dodatnih 30 milijard EUR v 
cenah iz leta 2018, in se lahko povečajo, 
odvisno od primera, z dodatnimi sredstvi, 
dodeljenimi v proračunu Unije, in iz drugih 
virov v skladu z veljavnim temeljnim 
aktom.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe predlaga povečanje proračuna na 30 milijard EUR, kar je največji 
možni znesek, čeprav 30 milijard EUR še vedno ne zadostuje za pokritje potreb regij z visoko 
ogljično intenzivnostjo za njihov pravičen prehod na podnebno nevtralnost do leta 2050.

Predlog spremembe 229
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Martina Dlabajová

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo 17,88 milijarde EUR v cenah 
iz leta 2018, in se lahko povečajo, odvisno 
od primera, z dodatnimi sredstvi, 
dodeljenimi v proračunu Unije, in iz drugih 
virov v skladu z veljavnim temeljnim 
aktom.

Or. en

Predlog spremembe 230
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo 20 milijard EUR v cenah iz 
leta 2018, in se lahko povečajo, odvisno od 
primera, z dodatnimi sredstvi, dodeljenimi 
v proračunu Unije, in iz drugih virov v 
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virov v skladu z veljavnim temeljnim 
aktom.

skladu z veljavnim temeljnim aktom.

Or. en

Predlog spremembe 231
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pt

Justification

Zaradi sedanjih gospodarskih razmer, ki so drugačne od razmer v času, ko je Komisija 
predstavila predlog uredbe, je treba pregledati odobritve za ta instrument. Glede na 
okoliščine bi jih bilo treba vsaj podvojiti.

Predlog spremembe 232
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), 
Andris Ameriks
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 233
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Financiranje SPP ne vpliva na 
vire, dodeljene Uredbi (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah], Evropskemu 
kmetijskemu skladu za razvoj podeželja 
(EKSRP) in programu LIFE (finančni 
instrument za okolje), ki podpirajo iste 
tematske prednostne naloge.

Or. en

Predlog spremembe 234
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme odločitev, s katero določi letno 
razdelitev sredstev, vključno s kakršnimi 
koli dodatnimi sredstvi iz odstavka 2 po 
državah članicah v skladu z metodologijo 
iz Priloge I.

3. Komisija z delegiranim aktom 
sprejme odločitev, s katero določi letno 
razdelitev sredstev, vključno s kakršnimi 
koli dodatnimi sredstvi iz odstavka 2 po 
državah članicah v skladu z metodologijo 
iz Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 235
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 236
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Z odstopanjem od člena [21(1)] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah] za dodatna sredstva iz odstavka 
2, dodeljena za SPP v proračunu Unije ali 
zagotovljena iz drugih virov, ni potrebna 
dopolnilna podpora iz ESRR ali ESS+.

Or. en

Predlog spremembe 237
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. SPP podpira samo dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z njegovim 

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

specifičnim ciljem, kakor je določen v 
členu 2, in ki prispevajo k izvajanju 
območnih načrtov za pravični prehod, 
pripravljenih v skladu s členom 7. SPP 
podpira le dejavnosti v državah članicah, 
ki so sprejele jasen časovni načrt za 
postopno opuščanje fosilnih goriv in 
prehod na podnebno nevtralno, v celoti na 
obnovljivih virih temelječe in z viri ter 
energijsko učinkovito, krožno 
gospodarstvo najpozneje do leta 2040, 
vključno z določitvijo datuma pred letom 
2030 za postopno opustitev premoga, kjer 
se le-ta uporablja.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za pravičen prehod bi moral biti povezan s sprejetjem jasne poti k postopnemu 
opuščanju fosilnih goriv. Najbolj neposredna ambicija je, da se v državah članicah, ki imajo 
premogovniški sektor, do leta 2030 postopno opusti uporaba premoga. Študija organizacije 
Climate Analytics z naslovom Implications of the Paris Agreement for Coal Use in the Power 
Sector (Posledice Pariškega sporazuma za uporabo premoga v energetskem sektorju) 
dokazuje, da je opustitev premoga do leta 2030 optimalen in stroškovno najugodnejši način, 
da EU izvede pomembne vidike Pariškega sporazuma. 
https://climateanalytics.org/media/climateanalytics-coalreport_nov2016_1.pdf

Predlog spremembe 238
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 239
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. SPP podpira samo dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z njegovimi 
specifičnimi cilji, kakor so določeni v 
členu 2, in ki prispevajo k izvajanju 
območnih načrtov za pravični prehod, 
pripravljenih v skladu s členom 7.

Or. en

Predlog spremembe 240
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 241
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
izključno naslednje dejavnosti:

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
naslednje dejavnosti:

Or. en

Predlog spremembe 242
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
izključno naslednje dejavnosti:

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
najmanj naslednje dejavnosti:

Or. en

Predlog spremembe 243
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
izključno naslednje dejavnosti:

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
naslednje dejavnosti:

Or. en

Predlog spremembe 244
Dan Nica, Patrizia Toia, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
izključno naslednje dejavnosti:

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
naslednje dejavnosti:

Or. en

Predlog spremembe 245
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
izključno naslednje dejavnosti:

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
naslednje dejavnosti:

Or. en

Predlog spremembe 246
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Gheorghe 
Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam 
Jarubas

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) produktivne naložbe v obstoječe 
družbe, vključno z regionalnimi in 
lokalnimi podjetji v javni lasti, MSP in 
zagonskimi podjetji, ki vodijo h 
gospodarski diverzifikaciji in preusmeritvi 
ter prispevajo k ustvarjanju novih 
delovnih mest;

Or. en
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Predlog spremembe 247
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, 
Mohammed Chahim, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Andris Ameriks, 
Patrizia Toia, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) produktivne naložbe v MSP, 
vključno z zagonskimi podjetji, ki vodijo k 
ustvarjanju trajnostnih in kakovostnih 
novih delovnih mest, povezanih z zelenim 
gospodarstvom, gospodarski diverzifikaciji 
in preusmeritvi;

Or. en

Predlog spremembe 248
Patrizia Toia, Simona Bonafè

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) produktivne naložbe v MSP, 
vključno z zagonskimi podjetji, subjekti 
energetske skupnosti in delavskimi 
zadrugami za odkup, ki vodijo h 
gospodarski diverzifikaciji in preusmeritvi;

Or. en

Predlog spremembe 249
Elena Kundura (Elena Kountoura)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

MSP, vključno z zagonskimi podjetji, ki 
vodijo k ustvarjanju dostojnih in dobro 
plačanih delovnih mest, gospodarski 
diverzifikaciji in preusmeritvi;

Or. en

Predlog spremembe 250
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Manuel Bompard

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 251
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 252
Miriam Dalli, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 253
Sandra Pereira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) naložbe agencij, organov in javnih 
subjektov za spodbujanje gospodarske 
dejavnosti in ustvarjanja delovnih mest;

Or. pt

Predlog spremembe 254
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed 
Chahim, Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) naložbe v ustanavljanje novih 
podjetij in širitev obstoječih, s posebnim 
poudarkom na MSP in zagonskih 
podjetjih, da bi prispevali h gospodarski 
diverzifikaciji in preusmeritvi, tudi z 
uporabo podjetniških inkubatorjev in 
storitev svetovanja;
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Or. en

Predlog spremembe 255
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 256
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) naložbe v ustanavljanje novih 
podjetij, tudi z uporabo podjetniških 
inkubatorjev in storitev svetovanja, ki 
zlasti vodijo k ustvarjanju delovnih mest s 
pomočjo tehnologije za energijo iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Obrazložitev

Energija iz obnovljivih virov je bolj delovno intenzivna od fosilnih goriv, zato tehnologije za 
energijo iz obnovljivih virov običajno ustvarijo več delovnih mest kot konvencionalne 
tehnologije za vsako proizvedeno energetsko enoto.
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Predlog spremembe 257
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) naložbe v ustanavljanje novih 
podjetij v vključno s trajnostnim turizmom 
ali storitvami za ljudi, tudi z uporabo 
podjetniških inkubatorjev in storitev 
svetovanja;

Or. en

Predlog spremembe 258
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ob razvoju novih podjetij, ki bodo omogočila doseganje pravičnih ciljev v zvezi s prehodom, 
bi bilo treba tudi podpreti obstoječa.

Predlog spremembe 259
Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pt

Predlog spremembe 260
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 261
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Łukasz Kohut, Andris Ameriks, Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti, vključno z 
energetskimi raziskavami, ter v 
spodbujanje prenosa naprednih tehnologij;

Or. en
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Predlog spremembe 262
Elena Kundura (Elena Kountoura)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti ter v spodbujanje 
prenosa naprednih tehnologij, ki 
izključujejo uporabo fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 263
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 264
Miriam Dalli, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 265
Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Dan Nica, 
Andris Ameriks, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, vključno z 
naložbami v trajnostno mobilnost in 
razogljičenje prometnega sektorja, 
energijsko učinkovitost in/ali obnovljive 
vire energije; poudarjanje naložb v 
obnovljive vire energije, pametne 
elektroenergetske rešitve, skupaj s 
povezano infrastrukturo, ter v krožno 
gospodarstvu in sanacijo okolja.

Or. en

Predlog spremembe 266
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Fredrick Federley

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, polnilno 
infrastrukturo za električna vozila, 
energijsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije, vključno s tehnologijami za 
skladiščenje, da se med drugim omogočijo 
alternativne možnosti, kot sta trajnostna 
mobilnost, vključno s tovornim prometom 
na mestnih območjih, ali obnova stavb.
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Or. en

Predlog spremembe 267
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno in trajnostno čisto energijo, 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 
energijsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije, vključno s tehnologijo 
skladiščenja, da bi vse skupaj omogočilo 
alternativne rešitve, kot sta med drugim 
trajnostna mobilnost ali obnova stavb;

Or. en

Predlog spremembe 268
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Sara Skyttedal, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Henna Virkkunen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, vključno z 
razvojem obstoječih in načrtovanih 
jedrskih elektrarn, kjer je to možno v 
skladu s cilji iz Pogodbe Euratom in prava 
EU, energijsko učinkovitost in/ali 
obnovljive vire energije;

Or. en
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Obrazložitev

Določbe člena 1 in člena 2(c) Pogodbe Euratom nujno predvidevajo razvoj jedrskih 
elektrarn. V členu 106a(3) pogodbe je pojasnjeno, da ima enako veljavo kot PEU in PDEU, 
kar zadeva primarno pravo Unije.

Predlog spremembe 269
Sira Rego, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Cornelia Ernst

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, energijsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije; če 
se naložba izvede kot posledica zaprtja 
obstoječih elektrarn na fosilna goriva, je 
treba vsako delovno mesto iz teh obratov 
ohraniti v novih.

Or. en

Predlog spremembe 270
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto, varno in trajnostno 
energijo, da bi postopno odpravili energijo 
iz fosilnih goriv, razogljičenje prometnega 
sektorja, zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov, energijsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije;

Or. en
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Predlog spremembe 271
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo iz obnovljivih 
virov, zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov, vključno s tehnologijami, ki 
omogočajo vključitev energije iz 
obnovljivih virov, kot so skladiščenje, 
zeleni vodik in energetska učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 272
Dan Nica, Patrizia Toia, Ivo Hristov, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 273
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
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Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno nizkoemisijsko energijo, 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 
energijsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije, vključno z naložbami v daljinsko 
ogrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 274
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
storitev ter nameščanje infrastrukture za 
cenovno dostopen, nizkoogljičen, varen in 
prožen energijski sistem, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, energijsko 
učinkovitost in rešitve za skladiščenje;

Or. en

Predlog spremembe 275
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Mauri Pekkarinen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 

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

dostopno čisto energijo, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, krožno 
gospodarstvo, energijsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 276
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 277
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 278
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Nicola Beer, Dragoș Pîslaru, Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova), Bart Groothuis, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe, povezane s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 
zgorevanjem plina, pod pogojem, da se 
uporabljajo kot premostitvena 
tehnologija, ki nadomešča premog, lignit, 
šoto, naftni skrilavec in zagotavlja znatno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Te 
naložbe naj bi pozneje omogočile uporabo 
plina iz obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 279
Pietro Fiocchi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) v zvezi z naložbami v energijo iz 
obnovljivih virov, zlasti ukrepi za širšo 
uporabo majhnih obratov, kot je razvoj 
zasebne lastne porabe, ter za spodbujanje 
kolektivne lastne porabe in oblikovanje 
energetskih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 280
Marian-Jean Marinescu, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, 
Gheorghe Falcă

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



AM\1205744SL.docx 155/169 PE652.409v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe v uvedbo tehnologij, s 
katerimi bi tehnologije na podlagi fosilnih 
goriv, razen zemeljskega plina, 
nadomestili s tehnologijami, pri katerih se 
uporabljajo alternativna goriva in 
zemeljski plin;

Or. en

Predlog spremembe 281
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Marian-Jean 
Marinescu, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Adam Jarubas, Edina Tóth, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe, povezane s proizvodnjo, 
predelavo, prevozom, distribucijo, 
skladiščenjem ali zgorevanjem 
zemeljskega plina, plina iz obnovljivih 
virov in vodika;

Or. en

Predlog spremembe 282
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe v energetsko prenovo 
stavb v skladu s prihajajočim valom 
prenove s poudarkom na izpopolnjevanju 
in prekvalificiranju delavcev na tem 
področju;
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Or. en

Predlog spremembe 283
Sandra Pereira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe za preprečevanje 
načrtovane zastarelosti in preusmeritev 
trenda na zmanjševanje uporabne 
življenjske dobe blaga in opreme;

Or. pt

Predlog spremembe 284
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe v prenovo obstoječe 
energetske infrastrukture, ki trenutno 
zagotavlja visoko stopnjo oskrbe z nizkimi 
emisijami ogljika na nacionalni in 
evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 285
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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



AM\1205744SL.docx 157/169 PE652.409v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe, povezane s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 
zgorevanjem zemeljskega plina in vodika;

Or. en

Predlog spremembe 286
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Andris Ameriks, Miriam Dalli
v imenu skupine S&D

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe za spodbujanje modalnega 
prehoda na bolj trajnostne načine 
mobilnosti na mestnih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 287
Miriam Dalli, Dan Nica, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ciljno usmerjeni ukrepi na 
področju energijske učinkovitosti, da bi se 
obravnavalo energijsko revščino;

Or. en

Predlog spremembe 288
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Iskra Mihajlova (Iskra 
Mihaylova), Martina Dlabajová, Mauri Pekkarinen
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložbe v daljinsko ogrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 289
Sandra Pereira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) naložbe v modernizacijo, širitev in 
racionalizacijo omrežij javnega prometa 
in voznih parkov, spodbujanje železniških 
storitev, lažjih oblik prevoza in 
interoperabilnosti, pri čemer bi moral biti 
poudarek na velemestih in mestnih 
središčih, pa tudi v izboljšanje povezav z 
otoki in podeželskimi regijami;

Or. pt

Predlog spremembe 290
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) naložbe v mešane modele oskrbe z 
energijo, ki temeljijo na sinergiji vseh 
tehnologij z nizkimi emisijami ogljika 
(obnovljivi viri energije, jedrska energija 
ter zajemanje in shranjevanje CO2), da bi: 
zmanjšali porabo fosilnih goriv, 
zadovoljili hitro rastoče povpraševanja po 
električni energiji v prihodnjih letih in 
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dosegli obsežno razogljičenje sektorja 
električne energije do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 291
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) naložbe v energijsko zelo 
učinkovita omrežja za daljinsko 
ogrevanje, ki temeljijo na energiji iz 
obnovljivih virov, vključno s študijami za 
raziskovanje potenciala obnovljivih virov 
energije, da bi nadomestili daljinsko 
ogrevanje, ki temelji na fosilnih gorivih;

Or. en

Predlog spremembe 292
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, 
Elżbieta Kruk, Robert Roos, Rob Rooken

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) naložbe, povezane z gradnjo 
jedrskih elektrarn ter proizvodnjo, 
distribucijo in prenosom jedrske energije;

Or. en

Predlog spremembe 293
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Aldo Patriciello, Eva Maydell, 
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Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Tomas Tobé

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) čezmejna elektroenergetska 
povezanost, da bi dosegli cilj 15 % do leta 
2030; 

Or. en

Predlog spremembe 294
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Nicola Danti, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Martina 
Dlabajová, Mauri Pekkarinen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) zagotavljanje varnosti oskrbe z 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 295
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) naložbe v uvedbo tehnologije in 
vzpostavitev infrastrukture za cenovno 
dostopno, čisto in pametno mobilnost, ki 
prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov in diverzifikaciji rešitev za 
mobilnost;
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Or. en

Predlog spremembe 296
Sandra Pereira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) naložbe v projekte, ki bi lahko 
uporabnike odvrnili od uporabe zasebnih 
vozil, da bi namesto njih uporabljali 
storitve javnega prevoza, na primer z 
nudenjem teh storitev brezplačno;

Or. pt

Predlog spremembe 297
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) spodbujanje industrijskega 
sodelovanja s prenosom neoporečnih 
energetskih in industrijskih modelov med 
članicami Evropske unije, da se ustvarijo 
najboljši pogoji za prihodnje naložbe v 
državah, ki pripravljajo prehod;

Or. en

Predlog spremembe 298
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

(dc) naložbe v ukrepe za energijsko 
učinkovitost in energijo iz obnovljivih 
virov, vključno z naložbami v vse vrste 
daljinskega ogrevanja z nizkimi 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 299
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) naložbe za zmanjšanje emisij pri 
vseh načinih prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 300
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(de) naložbe v trajnostno večmodalno 
mobilnost v mestih;

Or. en
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Predlog spremembe 301
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(df) naložbe v razpoložljivost in 
dostopnost prometa;

Or. en

Predlog spremembe 302
Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Valerie Hayer, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost, zlasti naložbe, ki lajšajo 
prehod na krožno gospodarstvo in 
podnebno nevtralnost, vključno z uporabo 
digitalnih tehnologij in podatkov v 
kmetijstvu, gozdarstvu in živilski 
industriji, zlasti za izboljšanje 
širokopasovnih povezav na podeželskih in 
oddaljenih območjih.

Or. en

Predlog spremembe 303
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Tomas Tobé

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost, vključno z naložbami v zelo 
visokozmogljiva omrežja in tehnologijo 
5G, pa tudi v pametne energetske rešitve 
ter povezano infrastrukturo in 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 304
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Adriana Maldonado López, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Andris Ameriks, 
Patrizia Toia
v imenu skupine S&D

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost, vključno z nadzorom nad 
obremenitvijo opreme in naprav ter 
merilno in komunikacijsko tehnologijo, ki 
omogoča razvoj odziva na povpraševanje;

Or. en

Predlog spremembe 305
Dan Nica, Patrizia Toia, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb, 
Mihai Tudose, Csaba Molnár

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) naložbe v dejavnosti, povezane z 
medicinskimi proizvodi, opremo in 
pripomočki;

Or. en
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Obrazložitev

Obstajajo jasni razlogi za premestitev in ponovno vključevanje industrijskih procesov v EU, 
zlasti strateških, na primer povezanih z medicinskimi proizvodi in opremo, ki bi jih bilo treba 
dejavno podpirati po vsej EU, v to pa bi morali biti vključeni tudi tisti, ki jih je prizadel 
prehod. V tem smislu bi moral novi SPP v okviru podpore omogočiti tudi dejavnosti, povezane 
z medicinskimi proizvodi in medicinsko opremo.

Predlog spremembe 306
Sira Rego, Marisa Matias, Cornelia Ernst

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 307
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) naložbe v obnovo in 
dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena, 
vključno s preoblikovanjem 
premogovnikov na proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, z izjemo preventivnih in 
sanacijskih ukrepov, ki jih je treba izvesti 
v skladu z Direktivo 2004/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
aprila 2004 in izvedbeno nacionalno 
zakonodajo, ob upoštevanju načela, da 
plača onesnaževalec, v skladu s členom 45 
Uredbe Komisije (EU) št. 615/2014 in 
nacionalno zakonodajo o sanaciji tal;
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Or. en

Obrazložitev

V okviru študije Skupnega raziskovalnega središča (JRC) so obravnavali sinergije med 
razvojem obnovljivih virov energije in zaprtjem rudnikov. Zapuščeni površinski kopi premoga 
zlasti ponujajo zelo privlačne možnosti za razvoj objektov za shranjevanje sončne in vetrne 
energije ter baterijsko shranjevanje. Preoblikovanje nekdanjih premogovniških območij v 
območja za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov lahko prispeva k energetski varnosti ter 
zagotovi gospodarsko vrednost in delovna mesta za rudarske skupnosti po prenehanju 
delovanja rudnikov. Pri razvoju teh projektov se izkoristijo obstoječa infrastruktura in 
obsežna zemljišča, ki so na voljo, ter usposobljeno osebje.

Predlog spremembe 308
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Marian-Jean Marinescu, 
Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Maria Spiraki (Maria Spyraki), 
Adam Jarubas, Massimiliano Salini, Vasile Blaga

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) naložbe v obnovo, 
dekontaminacijo, sanacijo okolja, 
revitalizacijo, dostopnost in obnovo 
nekdanjih premogovnikov in elektrarn ter 
degradiranih območij in obratov, sanacijo 
tal za rabo in projekte za spremembo 
namena, vključno s pogozdovanjem 
premogovniških območij po prenehanju 
delovanja;

Or. en

Predlog spremembe 309
Robert Hajšel, Jens Geier, Łukasz Kohut, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Mohammed 
Chahim, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Andris Ameriks
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) naložbe v obnovo v zvezi z 
revitalizacijo, dekontaminacijo, 
dostopnostjo in obnovo nekdanjih 
premogovnikov in drugih rudnikov ter 
elektrarn ter degradiranih območij in 
obratov, sanacijo tal za rabo in projekte za 
spremembo namena, vključno s 
pogozdovanjem premogovniških območij 
po prenehanju delovanja;

Or. en

Predlog spremembe 310
Beata Szydło
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Saryusz-
Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) naložbe v obnovo in 
dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena, 
vključno z naložbami v infrastrukturo na 
premogovniških območjih po prenehanju 
delovanja, ki omogočajo boljše 
prilagajanje na podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 311
Elena Kundura (Elena Kountoura)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena; te 
naložbe bi se morale dopolnjevati in bi 
morale biti skladne z načelom, da plača 
onesnaževalec;

Or. en

Predlog spremembe 312
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) naložbe v obnovo in 
dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena, ob 
hkratni ustrezni uporabi načela, da plača 
onesnaževalec;

Or. en

Predlog spremembe 313
Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-
Marques

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 314
Sandra Pereira
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) naložbe v obnovo in 
dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena, do 
katerih so upravičene le javne ustanove 
ter mala in srednja podjetja;  

Or. pt

Predlog spremembe 315
Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Lina Gálvez 
Muñoz, Rovana Plumb, Mihai Tudose, Csaba Molnár, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en


