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Predlog spremembe 28
Maria Spiraki (Maria Spyraki), François-Xavier Bellamy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 29
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Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars 
Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 30
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 

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

zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese ter socialne 
naložbe za pospešitev prehoda na čisto 
energijo, kar bo povečalo energijsko 
učinkovitost, varnost in zdravo notranje 
okolje v zgradbah in drugih ključnih 
sektorjih gospodarstva, so pomembne za 
doseganje trajnostne rasti in ustvarjanje 
delovnih mest. Z diverzifikacijo ključnih 
dobavnih verig bodo pripomogle tudi k 
večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi v gradbenem sektorju ne bi smeli biti osredotočeni le na stanovanja in energijsko 
učinkovitost, temveč na zgradbe na splošno ter na njihovo varnost in kakovost zraka v 
prostorih.

Predlog spremembe 31
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 32
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 33
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(6b) Obstajajo dokazi, da je delež žensk, 
ki zaradi krize izgubijo zaposlitev, 
nesorazmeren. Preprečiti je treba, da bi 
finančno pomoč Unije prejeli večinoma 
sektorji, v katerih prevladujejo moški. 
Spodbujanje rasti ob upoštevanju 
uravnotežene zastopanosti spolov bi moral 
biti bistveni del obravnave posledic krize 
zaradi COVID-19. Pri tem ima osrednjo 
vlogo gospodarstvo oskrbe, zlasti naložbe 
v ustanove za varstvo otrok in šole, 
odporne proti krizam.

Or. en

Obrazložitev

Glej študijo dr. Elisabeth Klatzer in dr. Azzurre Rinaldi.

Predlog spremembe 34
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Trenutno noben instrument ne 
predvideva neposredne finančne podpore, 
ki bi bila povezana z doseganjem 
rezultatov in izvajanjem reform ter javnih 
naložb držav članic in s katero bi bilo 
mogoče mobilizirati tudi zasebne naložbe 
ter katere namen bi bil trajno vplivati na 
produktivnost in odpornost gospodarstev 
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 35
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars 
Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
zagotovi učinkovita finančna in znatna 
podpora za okrevanje evropskega 
gospodarstva, na katero je močno vplivala 
kriza zaradi COVID-19, ter izboljša 
njegova odpornost s krepitvijo izvajanja 
reform ter s tem povezanih javnih naložb v 
državah članicah, pri čemer je treba 
ohraniti enake konkurenčne pogoje na 
notranjem trgu. Mehanizem bi moral biti 
celovit in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

Or. en

Predlog spremembe 36
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
zagotovi učinkovita finančna in znatna 
podpora za krepitev izvajanja reform ter s 

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

tem povezanih javnih naložb v državah 
članicah, s katero bo mogoče mobilizirati 
tudi zasebne naložbe. Mehanizem bi moral 
biti celovit in izkoristiti tudi izkušnje, ki so 
jih Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

Or. en

Predlog spremembe 37
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, 50 % svojih sredstev prispeval k 
vključevanju podnebnih ukrepov in 
okoljske trajnostnosti ter k doseganju 
skupnega cilja, da bi bilo 50 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih 
podnebnim in okoljskim ciljem. Podnebne 
spremembe in degradacija ekosistemov so 
ključni dejavniki okoljskega stresa, zaradi 
katerega so nastali pogoji za izbruh in 
širjenje bolezni COVID-19 in morebitnih 
drugih prihodnjih pandemij. Zato bi 
morale vse naložbe v okviru mehanizma 
izpolnjevati merila okoljske trajnostnosti, 
kot so opredeljena v [uredbi o 
taksonomiji], ter vsaj spoštovati načelo, da 
se ne škoduje bistveno, in zahteve glede 
minimalnih zaščitnih ukrepov. Merila in 
okvir taksonomije EU bi se morali 
uporabljati pri spremljanju izvajanja 
podnebnih zavez.

Or. en
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Predlog spremembe 38
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș 
Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni zadevni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi vplivu 
nacionalnih načrtov, predloženih v skladu s 
to uredbo, na spodbujanje zelenega 
prehoda in digitalne preobrazbe ter 
podporo trdni strategiji za MSP in 
industrijo, kar bo imelo prednostno vlogo 
pri ponovnem zagonu in posodobitvi 
našega gospodarstva ter ohranjanju 
njegove konkurenčnosti.

Or. en

Predlog spremembe 39
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

vključujoče digitalne preobrazbe. Oboje 
bo imelo prednostno vlogo pri ponovnem 
zagonu in posodobitvi našega 
gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 40
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 41
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se omogoči sprejemanje 
ukrepov, ki bodo mehanizem povezovali z 
dobrim gospodarskim upravljanjem, da se 
zagotovijo enotni izvedbeni pogoji, bi bilo 
treba Svet pooblastiti, da na predlog 

črtano
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Komisije z izvedbenimi akti odloži rok za 
sprejetje sklepov o predlogih načrtov za 
okrevanje in odpornost ter začasno 
prekine plačila v okviru tega mehanizma v 
primeru znatnega neizpolnjevanja 
obveznosti v zadevnih primerih v zvezi s 
procesom ekonomskega upravljanja iz 
Uredbe (EU) XXX/XX Evropskega 
parlamenta in Sveta [uredba o skupnih 
določbah] (...). Svet bi bilo treba 
pooblastiti tudi za to, da na predlog 
Komisije z izvedbenimi akti v zvezi z istimi 
zadevnimi primeri odpravi navedena 
odlog in začasno prekinitev.

Or. en

Predlog spremembe 42
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 43
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 44
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 45
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș 
Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 46
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 

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

projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju prednostnih nalog 
Unije v zvezi s podnebjem, okoljem in 
varstvom podatkov. Mehanizem se ne bi 
smel uporabljati za financiranje 
dejavnosti, povezanih s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 
zgorevanjem fosilnih goriv; razgradnjo, 
uporabo, adaptacijo ali gradnjo jedrskih 
elektrarn; odlaganjem odpadkov na 
odlagališčih in naložbami v obrate za 
sežiganje odpadkov ali naložbami v 
letališko infrastrukturo, razen za najbolj 
oddaljene regije.

Or. en

Predlog spremembe 47
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 

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

mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in naložbenih projektov 
prek doslednih načrtov za okrevanje in 
odpornost, s katerimi bi bilo mogoče 
mobilizirati tudi zasebne naložbe. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral biti 
skladen in zagotavljati sinergije z 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti, načrti za pravični prehod ter 
partnerskimi sporazumi in operativnimi 
programi v okviru skladov Unije, poleg 
tega pa bi moral biti skladen s 
prednostnimi nalogami in cilji drugih 
skladov in programov Unije, nacionalnimi 
reformnimi programi ter zadevnimi izzivi 
in prednostnimi nalogami posameznih 
držav, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra. Za spodbuditev ukrepov, ki 
sodijo v okvir prednostnih nalog 
evropskega zelenega dogovora in digitalne 
agende, bi moral načrt določati tudi ukrepe, 
ki zadevajo zeleni in digitalni prehod. 
Ukrepi bi morali omogočiti hitro doseganje 
ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti.

Predlog spremembe 48
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș 
Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 49
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
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razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici. BDP 
in kazalniki stopnje brezposelnosti bi 
morali izražati vpliv krize zaradi COVID-
19 na posamezne države članice, ki bi ga 
bilo treba tudi upoštevati.

Or. en

Predlog spremembe 50
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov načrtov za okrevanje 
in odpornost držav članic in njihovo 
vsebino. Da bi zagotovili primernost 
postopkov, bi morale države članice načrt 
za okrevanje in odpornost predložiti 
kadar koli po začetku veljavnosti te 
uredbe do 31. avgusta 2024. Za 
zagotovitev hitrega izvajanja bi morale 
imeti države članice možnost predložiti 
osnutek načrta skupaj z ustreznim 
predlogom proračunskih informacij, in 
sicer šest mesecev pred uradno 
predložitvijo načrta za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 51
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. V tem 
smislu bi moral biti načrt za okrevanje in odpornost samostojen akt in ne priloga k 
nacionalnim reformnim programom.

Predlog spremembe 52
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 

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

okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; iz načrta bi moralo 
biti razvidno, kako naj bi prispeval k 
enakosti spolov in rasti ob upoštevanju 
uravnotežene zastopanosti spolov ter k 
ustvarjanju delovnih mest; vsebovati bi 
moral obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

Or. en

Predlog spremembe 53
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 

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

posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

Or. en

Obrazložitev

Načelo pravičnega prehoda, pri katerem ne bo nihče prezrt, bi moralo veljati tudi pri zelenem 
in digitalnem prehodu.

Predlog spremembe 54
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE657.162v01-00 22/137 AM\1212267SL.docx

SL

gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

zastopanosti spolov, ustvarjanju delovnih 
mest ter h gospodarski in socialni 
odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije; ali je utemeljitev, ki 
jo je država članica podala o ocenjenih 
skupnih stroških predloženega načrta za 
okrevanje in odpornost, razumna in 
verjetna ter sorazmerna s pričakovanim 
učinkom na gospodarstvo in zaposlovanje; 
ali načrt izključuje dejavnosti, ki niso 
skladne z merili trajnostnosti, kot so 
določena v [uredbi o taksonomiji]; ali je 
bilo izvedeno posvetovanje z vsemi 
ustreznimi deležniki; ali države članice 
spoštujejo vrednote Unije iz člena 2 PEU 
[pravna država]; ali predlagani načrt za 
okrevanje in odpornost vsebuje ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov, ki predstavljajo dosledne 
ukrepe; in ali se pričakuje, da bo ureditev, 
ki jo je predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 55
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 

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

članica, ter ocenila, ali načrt vsebuje 
ukrepe, ki učinkovito prispevajo k 
pravičnemu zelenemu in digitalnemu  
prehodu ter obravnavanju izzivov, ki ju 
prinašata; ali se pričakuje, da bo načrt imel 
trajen učinek v zadevni državi članici; ali 
se pričakuje, da bo načrt učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter h gospodarski 
in socialni odpornosti države članice, 
ublažil gospodarske in socialne posledice 
krize ter prispeval h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije; ali se 
pričakuje, da bo načrt za okrevanje in 
odpornost, ki ga predlaga država članica, 
prispeval k učinkovitemu obravnavanju 
izzivov, opredeljenih v ustreznem 
priporočilu za posamezno državo, 
naslovljenem na zadevno državo članico, 
ali v drugih ustreznih dokumentih, ki jih 
je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra; ali je utemeljitev, ki 
jo je država članica podala o ocenjenih 
stroških predloženega načrta za okrevanje 
in odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform ter 
javnih in zasebnih naložbenih projektov, s 
katerimi je mogoče mobilizirati tudi 
zasebne naložbe in ki predstavljajo 
dosledne ukrepe; in ali se pričakuje, da bo 
ureditev, ki jo je predlagala zadevna država 
članica, zagotovila učinkovito izvajanje 
načrta za okrevanje in odpornost, vključno 
s predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti.
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Predlog spremembe 56
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s tistimi, ki dodajajo možnost delne odobritve načrta za 
okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 57
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 



AM\1212267SL.docx 25/137 PE657.162v01-00

SL

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

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

Or. en

Obrazložitev

Načelo pravičnega prehoda, pri katerem ne bo nihče prezrt, bi moralo veljati tudi pri zelenem 
in digitalnem prehodu.

Predlog spremembe 58
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale imeti 
možnost ob obrazložitvi zahtevati 
spremembo načrta za okrevanje in 

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

odpornost v obdobju izvajanja, če 
objektivne okoliščine upravičujejo takšno 
ukrepanje. Komisija bi morala obrazloženo 
zahtevo oceniti in v dveh mesecih sprejeti 
nov sklep.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je pospešiti postopek odobritve načrtov za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 59
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 60
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

treba načrte za okrevanje in odpornost, ki 
jih sprejme Komisija, sporočiti 
Evropskemu parlamentu in Svetu, 
Komisija in ustrezna država članica pa bi 
morali opraviti primerne dejavnosti 
komuniciranja.

Or. en

Predlog spremembe 61
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Načrte za okrevanje in odpornost, 
ki jih morajo izvesti države članice, ter 
ustrezen finančni prispevek, ki se jim 
dodeli, bi morala določiti Komisija z 
izvedbenim aktom. Za zagotovitev enotnih 
pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem 
načrtov za okrevanje in odpornost ter 
izplačilom finančne podpore ob izpolnitvi 
ustreznih mejnikov in ciljev bi morala 
Komisija izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta v okviru postopka pregleda iz 
navedene uredbe13. Po sprejetju 
izvedbenega akta bi morali imeti zadevna 
država članica in Komisija možnost, da se 
dogovorita o nekaterih tehničnih 
operativnih ureditvah, ki podrobno 
opredeljujejo vidike izvajanja glede rokov, 
kazalnikov v zvezi z mejniki in cilji ter 
dostopom do osnovnih podatkov. Da se 
zagotovi stalna ustreznost operativnih 
ureditev z vidika prevladujočih okoliščin 
med izvajanjem načrta za okrevanje in 
odpornost, bi moralo biti mogoče take 
tehnične ureditve spremeniti z 
medsebojnim soglasjem. Za to uredbo se 
uporabljajo horizontalna finančna pravila, 

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

ki sta jih sprejela Evropski parlament in 
Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Ta pravila so 
določena v finančni uredbi, pri čemer 
določajo zlasti postopek za pripravo in 
izvrševanje proračuna prek nepovratnih 
sredstev, javnih naročil, nagrad in 
posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor 
odgovornosti finančnih udeležencev. 
Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 
PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 62
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „evropski semester za usklajevanje 
ekonomskih politik“ (v nadaljnjem 
besedilu: evropski semester) je postopek iz 
člena 2-a Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z 
dne 7. julija 199720.

črtano

_________________
20 Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z 
dne 7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in 



AM\1212267SL.docx 29/137 PE657.162v01-00

SL

usklajevanju gospodarskih politik 
(UL L 209, 2.8.1997, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 63
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. „odpornost“ pomeni zmožnost 
evropskega gospodarstva, kmetijstva in 
industrije, da na enotnem trgu proizvede 
vse potrebne dobrine in storitve za 
zagotavljanje strateške neodvisnosti 
Evropske unije, da bi okrepili neodvisnost 
od tretjih držav v zvezi s sredstvi in 
tehnologijami, potrebnimi za stabilnost in 
varnost evropskih družb ter za 
spoprijemanje s pretresi in stalnimi 
strukturnimi spremembami, s 
čim manjšim učinkom na prihodnje 
generacije.

Or. en

Predlog spremembe 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. „okrevanje“ pomeni proces, 
načrtovan za ponoven zagon evropskega 
gospodarstva in nacionalnih gospodarstev 
po izpostavljenosti krizi, ki so jo povzročili 
zunanji in nepredvidljivi dejavniki, s 
sprejetjem podpornih ukrepov, ki ne bodo 
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vključevali diskriminatornega in 
obremenjujočega nadzora po izteku 
programa kot orodja spremljanja.

Or. en

Predlog spremembe 65
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. „odpornost“ pomeni zmožnost 
čim večje omejitve neposrednih in 
dolgoročnih posledic mikro- in 
makroekonomske krize z zmanjšanjem 
ranljivosti nacionalnih gospodarstev in 
znižanjem ravni odvisnosti strateških 
industrij EU od tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 66
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. „načelo, da se ne škoduje 
bistveno“ pomeni vzdržati se povzročitve 
bistvene škode okoljskim ciljem, kot je 
opredeljeno v členu 17 Uredbe 
(EU) 2020/852 [uredba o taksonomiji];

Or. en

Predlog spremembe 67
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Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. „minimalni zaščitni ukrepi“ 
pomenijo postopke, opredeljene v členu 18 
Uredbe (EU) 2020/852 [uredba o 
taksonomiji];

Or. en

Predlog spremembe 68
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. „odpornost“ pomeni zmožnost 
trajnostnega spoprijemanja s socialnimi, 
gospodarskimi in ekološkimi pretresi ter 
stalnimi strukturnimi spremembami za 
ohranitev družbene blaginje brez 
ogrožanja dediščine za prihodnje 
generacije.

Or. en

Predlog spremembe 69
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 

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

se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim prehodom na podnebno 
nevtralnost do leta 2050 ter odprtim, 
trajnostnim in vključujočim digitalnim 
prehodom, zdravjem, konkurenčnostjo, 
odpornostjo, produktivnostjo, 
izobraževanjem, znanjem in spretnostmi, 
raziskavami in inovacijami, pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo ob 
upoštevanju uravnotežene zastopanosti 
spolov, delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Mehanizem podpira le dejavnosti, za 
katere je mogoče dokazati, da ne 
škodujejo bistveno in da spoštujejo 
zahteve glede minimalnih zaščitnih 
ukrepov, kot je določeno v Uredbi 
(EU) 2020/852 [uredba o taksonomiji], ter 
da ne povzročajo odvisnosti od ogljično 
intenzivnih sredstev in ne ovirajo uporabe 
brezogljičnih alternativ.
Mehanizem ne financira proizvodnje, 
predelave, distribucije, skladiščenja ali 
zgorevanja fosilnih goriv; razgradnje, 
uporabe, adaptacije ali gradnje jedrskih 
elektrarn; odlaganja odpadkov na 
odlagališčih in naložb v obrate za 
sežiganje odpadkov ali naložb v letališko 
infrastrukturo, razen za najbolj oddaljene 
regije.

Or. en

Predlog spremembe 70
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 

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

povezana z ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, cilji trajnostnega 
razvoja ZN, pravičnim zelenim in 
digitalnim prehodom, zdravjem, 
konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, 
poklicnim usposabljanjem, znanjem in 
spretnostmi, človeškim in socialnim 
kapitalom, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti, naložbami, materialno in 
nematerialno infrastrukturo, trajnostnim 
prometom in mobilnostjo, energijsko 
učinkovitostjo, krožnostjo, prenovo mest, 
enakostjo spolov, varstvom človekovih in 
socialnih pravic, spoštovanjem pravne 
države ter stabilnostjo finančnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 71
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim prehodom, digitalno 
preobrazbo, kritično infrastrukturo, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami.

Or. en

Predlog spremembe 72
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Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 73
Pernille Weiss, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Sara 
Skyttedal

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana s 
strateško neodvisnostjo EU ob zaščiti in 
podpiranju načel enotnega trga ter 
preprečevanju netrajnostnih tržnih 
koncentracij, z ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, zelenim in digitalnim 
prehodom, zdravjem, dolgoročno 
konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
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stabilnostjo finančnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 74
Maria Spiraki (Maria Spyraki), François-Xavier Bellamy

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, energijo in 
zanesljivo oskrbo z njo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in vodilnimi 
inovacijami v strateških sektorjih, kot je 
vodikova tehnologija, pametno, trajnostno 
in vključujočo rastjo, delovnimi mesti in 
naložbami ter stabilnostjo finančnih 
sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 75
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana s 
strateško neodvisnostjo EU, vključno z 
letalstvom, obrambo in varno 
povezljivostjo, z ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, zelenim in digitalnim 
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in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

prehodom, zdravjem, dolgoročno 
konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 76
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 77
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 

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

se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
MSP, vključno z mikropodjetji, z 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 78
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 79
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



PE657.162v01-00 38/137 AM\1212267SL.docx

SL

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

1. Splošni cilji mehanizma za 
okrevanje in odpornost so zagotavljanje 
dolgoročne gospodarske blaginje Unije, 
omogočanje hitrega odplačevanja posojil, 
najetih v okviru instrumenta Next 
Generation EU, ki ne bi smela postati 
finančno breme za prihodnje generacije, 
spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in dolgoročne 
konkurenčnosti Unije z izboljšanjem 
zmogljivosti držav članic za odpornost in 
prilagajanje, blaženjem socialnih in 
gospodarskih posledic krize ter 
podpiranjem zelenega in digitalnega 
prehoda, spodbujanjem digitalne 
neodvisnosti, ključnih strategij, in sicer o 
pomembnih projektih skupnega 
evropskega interesa, industrijske 
strategije za Evropo, strategije za 
evropska MSP, krožno gospodarstvo, 
raziskave in inovacije ključnih tehnologij, 
sodoben zdravstveni sektor, obrambo, 
letalstvo, varno povezljivost in migracije, 
ter s tem prispevanje k ponovni 
vzpostavitvi potenciala gospodarstev Unije 
za rast, spodbujanje ustvarjanja delovnih 
mest po krizi zaradi COVID-19 in 
dolgoročne trajnostne rasti ter zmanjšanje 
odvisnosti od tretjih držav na strateških 
področjih.

Or. en

Predlog spremembe 80
Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 

1. Splošni cilji mehanizma za 
okrevanje in odpornost so zagotavljanje 
dolgoročne gospodarske blaginje Unije, 
omogočanje hitrega odplačevanja posojil, 
najetih v okviru instrumenta Next 
Generation EU, ki ne bi smela postati 
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posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

finančno breme za prihodnje generacije, 
spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in dolgoročne 
konkurenčnosti Unije z izboljšanjem 
zmogljivosti držav članic za odpornost in 
prilagajanje, blaženjem socialnih in 
gospodarskih posledic krize ter 
podpiranjem zelenega in digitalnega 
prehoda, ključnih strategij, in sicer o 
pomembnih projektih skupnega 
evropskega interesa, industrijske 
strategije za Evropo, strategije za 
evropska MSP, krožno gospodarstvo, 
raziskave in inovacije ključnih tehnologij, 
sodoben zdravstveni sektor, obrambo in 
migracije, ter s tem prispevanje k ponovni 
vzpostavitvi potenciala gospodarstev Unije 
za rast ter spodbujanje ustvarjanja delovnih 
mest po krizi zaradi COVID-19 in 
trajnostne rasti.

Or. en

Predlog spremembe 81
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega 
prehoda na podnebno nevtralnost do 
leta 2050 ter odprtega, trajnostnega in 
vključujočega digitalnega prehoda ter s 
tem prispevanje k ponovni vzpostavitvi 
potenciala gospodarstev Unije za rast ter 
spodbujanje ustvarjanja delovnih mest po 
krizi zaradi COVID-19, trajnostne rasti ob 
upoštevanju uravnotežene zastopanosti 
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spolov in visoke ravni varstva okolja.

Or. en

Predlog spremembe 82
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize, tudi v obliki podpore 
plačilni sposobnosti za gospodarske 
družbe, ki imajo sedež v kateri od držav 
članic in poslujejo v Uniji, ter podpiranjem 
pravičnega zelenega in digitalnega 
prehoda v skladu z načelom neškodovanja 
ter s tem prispevanje k ponovni 
vzpostavitvi potenciala gospodarstev Unije 
za rast ter njenih industrijskih ekosistemov 
in strateških vrednostih verig, spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti ter 
izkoriščanje polnega potenciala enotnega 
trga ob zagotavljanju enakih 
konkurenčnih pogojev na njem in 
strateške neodvisnosti Unije.

Or. en

Predlog spremembe 83
Maria Spiraki (Maria Spyraki), François-Xavier Bellamy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast, spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest ter vračanja in 
podpiranja industrij, ki so se po krizi 
zaradi COVID-19 izkazale za kritične, na 
primer v zdravstvu, ter spodbujanje 
trajnostne rasti z naložbami v ključne 
tehnologije, kot je vodikova, in kritične 
vrednostne verige.

Or. en

Predlog spremembe 84
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș 
Pîslaru, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije s ponovno vzpostavitvijo 
potenciala gospodarstev Unije za rast ter 
spodbujanjem ustvarjanja delovnih mest 
po krizi zaradi COVID-19 in izboljšanjem 
zmogljivosti držav članic za odpornost in 
prilagajanje, blaženjem socialnih in 
gospodarskih posledic krize ter 
podpiranjem zelenega prehoda in digitalne 
preobrazbe, da bi zagotovili pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, delovna 
mesta in naložbe ter stabilnost finančnih 
sistemov in tako ohranili dodano vrednost 
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finančne podpore v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 85
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, zlasti v zvezi z MSP, 
ter s tem prispevanje k ponovni 
vzpostavitvi potenciala gospodarstev Unije 
za rast ter spodbujanje ustvarjanja delovnih 
mest po krizi zaradi COVID-19, pa tudi 
izboljšanje zaposljivosti mladih, 
spodbujanje trajnostne rasti in 
preprečevanje vseh oblik nadaljnje 
finančne recesije z odplačevanjem dolgov.

Or. en

Predlog spremembe 86
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 

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

držav članic za odpornost in prilagajanje, 
obnovo javnih storitev, na katera so 
močno vplivali varčevalni ukrepi, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem socialno 
pravičnega zelenega in digitalnega 
prehoda ter s tem prispevanje k ponovni 
vzpostavitvi potenciala gospodarstev Unije 
za rast in zaščiti sedanjih delovnih mest ter 
spodbujanje ustvarjanja kakovostnih 
delovnih mest po krizi zaradi COVID-19 in 
trajnostne rasti.

Or. en

Predlog spremembe 87
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 88
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 89
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z mehanizmom se zagotovi, da:
(a) je najmanj 50 % instrumenta 
namenjeno neposredni podpori podnebnih 
in okoljskih ukrepov v skladu s cilji 
evropskega zelenega dogovora in 
Pariškega sporazuma ter cilji iz člena 9 
Uredbe (EU) 2020/852 [uredba o 
taksonomiji] ter da vsi ukrepi v okviru 
mehanizma spoštujejo načelo, da se ne 
škoduje bistveno, in zahteve glede 
minimalnih zaščitnih ukrepov. Države 
članice opredelijo in spremljajo podnebne 
in okoljske odhodke z uporabo meril iz 
Uredbe (EU) 2020/852 [uredba o 
taksonomiji];
(b) ukrepi, ki se financirajo iz mehanizma 
za spodbujanje digitalne preobrazbe, 
prispevajo k digitalni enakosti, digitalni 
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dostopnosti in rešitvam odprtokodne 
programske in strojne opreme ter 
zagotavljajo varstvo osebnih podatkov. 
Podprti morajo biti tudi s širjenjem 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
in ukrepi za energijsko učinkovitost;
(c) se enakost spolov, vključevanje načela 
enakosti spolov ter uravnotežene naložbe 
v sektorje, v katerih prevladujejo ženske, 
in sektorje, v katerih prevladujejo moški, 
vključno z naložbami v gospodarstvo 
oskrbe, spodbujajo med pripravo, 
izvajanjem, spremljanjem in 
ocenjevanjem ustreznih reform in naložb 
ter med poročanjem o njih.

Or. en

Predlog spremembe 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odhodki mehanizma za okrevanje 
in odpornost ter povezani odhodki morajo 
biti skladni z evropskim zelenim 
dogovorom in Pariškim sporazumom ter 
morajo spoštovati načelo, da se ne škoduje 
bistveno, iz Uredbe (EU) 2020/852 
[uredba o taksonomiji].

Or. en

Predlog spremembe 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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1b. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejem delegiranega akta do 
31. decembra 2020, s katerim se uredba 
dopolni tako, da se z uporabo meril iz 
Uredbe (EU) 2020/852 [uredba o 
taksonomiji] za mehanizem razvijejo 
ustrezna metodologija in smernice za 
uveljavitev načela, da se ne škoduje 
bistveno. Nacionalni načrti za odpornost 
in okrevanje so skladni s temi 
smernicami.

Or. en

Predlog spremembe 92
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 
državam članicam za doseganje mejnikov 
in ciljev reform in naložb, kakor so 
določeni v njihovih načrtih za okrevanje in 
odpornost. Ta specifični cilj se dosega v 
tesnem sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami.

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 
državam članicam za doseganje mejnikov 
in ciljev reform in naložb, kakor so 
določeni v njihovih načrtih za okrevanje in 
odpornost, v okviru strateških področij, 
kot so MSP in nacionalne industrije, 
zdravstveni sektor, dejavnosti raziskav in 
inovacij, obrambna industrija in 
upravljanje migracij. Ta specifični cilj se 
dosega v tesnem sodelovanju z zadevnimi 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 93
András Gyürk, Edina Tóth

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Reforme in naložbe, ki so jih 
države članice začele izvajati po 
1. februarju 2020, so upravičene do 
mehanizma za reformo in odpornost.

Or. en

Obrazložitev

Jasen mejni datum je bistven za usmerjanje držav članic pri pripravi načrtov za okrevanje in 
odpornost. Upravičeno je ta datum postaviti na začetek krize, da bodo lahko države članice v 
svoje načrte vključile tudi ukrepe, ki so neposredno povezani s krizo.

Predlog spremembe 94
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Načrti za okrevanje in odpornost 
se najprej osredotočijo na obnovo javnih 
storitev, katerih ključni pomen se je 
potrdil v krizi zaradi COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Mehanizem za reformo in 
odpornost podpira industrijske strategije 
držav članic, ki so osredotočene na 
kakovostna delovna mesta, enak razvoj in 
ambiciozne podnebne cilje; v tem smislu 
se države članice poziva, da v svoj načrt za 
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okrevanje in odpornost vključijo načrt za 
javne naložbe za spodbujanje razvoja 
javnega proizvodnega sektorja, zlasti v 
primeru strateških sektorjev, ki so preveč 
pomembni, da bi jih prepustili trgu, kot so 
zdravila, sanitarni proizvodi, oprema za 
osebno zaščito in medicinski pripomočki.

Or. en

Predlog spremembe 96
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu 
(Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Podpora zasebnemu sektorju se za 
prispevanje k socialni in teritorialni 
koheziji prednostno dodeli mikro-, malim 
in srednjim podjetjem v najbolj prizadetih 
regijah, da bi odpravili regionalne 
neenakosti, ki so se poglobile zaradi 
politik, usmerjenih v konkurenčnost.

Or. en

Predlog spremembe 97
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Načrti za okrevanje in odpornost 
se osredotočijo na ohranitev kakovostnih 
delovnih mest. Na delovnih mestih, 
ustvarjenih v okviru teh načrtov, se 
spoštujejo najvišji standardi pravic 
delavcev.
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Or. en

Predlog spremembe 98
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) z zneskom v višini 
334 950 000 000 EUR iz točke (ii) 
člena 3(2)(a) Uredbe [uredba o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] v tekočih 
cenah, ki je na voljo za nepovratno 
podporo pod pogoji iz člena 4(4) in (8) 
Uredbe [uredba o Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje].

(a) z zneskom v višini 
334 950 000 000 EUR iz točke (ii) 
člena 3(2)(a) Uredbe [uredba o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] v tekočih 
cenah, ki je na voljo za nepovratno 
podporo pod pogoji iz člena 4(4) in (8) 
Uredbe [uredba o Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje], od katerega je 
najmanj 167 475 000 000 EUR 
namenjenih neposredni podpori 
podnebnim in okoljskim ukrepom.

Or. en

Predlog spremembe 99
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti zneski so zunanji namenski prejemki v 
skladu s členom 21(5) finančne uredbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 100
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) 10 % zneska iz člena 5(1)(a) in (b) 
se dodeli za financiranje projektov 
skupnega evropskega interesa iz člena 5a.

Or. en

Predlog spremembe 101
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 102
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

člen 5 a
Projekti skupnega evropskega interesa

Znesek iz člena 5(1)(ba) se uporabi za 
financiranje projektov skupnega 
evropskega interesa, ki pokrivajo vso 
Evropo ter močno prispevajo k zelenemu 
in digitalnemu prehodu ter okrevanju po 
krizi zaradi COVID-19. Komisija uvede 
projekte skupnega evropskega interesa z 
delegiranimi akti, v katerih so navedene 
sodelujoče države članice, zneski, mejniki 
in cilji, projekti/vrste projektov. Projekti 
skupnega evropskega interesa so:
– turizem,
– letalska industrija,
– plovba po celinskih plovnih poteh,
– ERTMS.

Or. en

Predlog spremembe 103
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Viri iz programov deljenega upravljanja

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 
deljenega upravljanja, se lahko na 
njihovo zahtevo prerazporedijo na 
mehanizem. Komisija te vire izvršuje 
neposredno v skladu s točko (a) 
člena 62(1) finančne uredbe. Ti viri se 
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uporabijo v korist zadevne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 104
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 
deljenega upravljanja, se lahko na njihovo 
zahtevo prerazporedijo na mehanizem. 
Komisija te vire izvršuje neposredno v 
skladu s točko (a) člena 62(1) finančne 
uredbe. Ti viri se uporabijo v korist 
zadevne države članice.

Viri, dodeljeni mehanizmu, se lahko na 
zahtevo države članice prerazporedijo na 
sklade Unije. Ti viri se izvajajo v okviru 
deljenega upravljanja, v skladu s 
členom 63 finančne uredbe. Za te vire se 
uporabljajo pravila prejemnega sklada 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost ne sme biti povezano z ukrepi 
strukturnih reform ali drugo obliko 
gospodarskih in političnih pogojev, ki se 
nanašajo na pakt za stabilnost in rast ali 
evropski semester ter bi lahko zmanjšali 
socialne pravice in pravice delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 106
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Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora v okviru mehanizma za okrevanje 
in odpornost je dodatna glede na podporo, 
ki se zagotavlja v okviru drugih skladov in 
programov Unije. Projekti reform in naložb 
lahko prejmejo podporo v okviru 
programov in instrumentov Unije, če taka 
podpora ne krije istih stroškov.

Podpora v okviru mehanizma za okrevanje 
in odpornost je lahko dodatna glede na 
podporo, ki se zagotavlja v okviru drugih 
skladov in programov Unije. Projekti 
reform in naložb lahko prejmejo podporo v 
okviru programov in instrumentov Unije, 
če taka podpora ne krije istih stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 107
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Ukrepi za povezovanje mehanizma z 
dobrim gospodarskim upravljanjem

1. V primeru znatnega neizpolnjevanja 
obveznosti v zvezi s katerim koli primerom 
iz člena 15(7) uredbe o skupnih določbah 
[...][uredba o skupnih določbah] Svet na 
predlog Komisije sprejme sklep z 
izvedbenim aktom, s katerim odloži rok za 
sprejetje sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali 
začasno prekine plačila v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost.
Sklep o začasni prekinitvi plačil iz 
odstavka 1 se uporablja za zahtevke za 
plačila, predložene po datumu sklepa o 
začasni prekinitvi.
Odložitev roka iz člena 17 se uporablja od 
dneva po sprejetju sklepa iz odstavka 1.
V primeru začasne prekinitve plačil se 
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uporablja člen 15(9) uredbe o skupnih 
določbah […].
2. Če se zgodi kateri koli primer iz 
člena 15(11) uredbe o skupnih določbah 
[…], Svet na predlog Komisije z 
izvedbenim aktom sprejme sklep, s 
katerim odpravi odlog roka ali začasne 
prekinitve plačil iz prejšnjega odstavka.
Zadevni postopki ali plačila se nadaljujejo 
dan po odpravi odloga ali začasne 
prekinitve.

Or. en

Predlog spremembe 108
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Ukrepi za povezovanje mehanizma z 
dobrim gospodarskim upravljanjem

1. V primeru znatnega neizpolnjevanja 
obveznosti v zvezi s katerim koli primerom 
iz člena 15(7) uredbe o skupnih določbah 
[...][uredba o skupnih določbah] Svet na 
predlog Komisije sprejme sklep z 
izvedbenim aktom, s katerim odloži rok za 
sprejetje sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali 
začasno prekine plačila v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost.
Sklep o začasni prekinitvi plačil iz 
odstavka 1 se uporablja za zahtevke za 
plačila, predložene po datumu sklepa o 
začasni prekinitvi.
Odložitev roka iz člena 17 se uporablja od 
dneva po sprejetju sklepa iz odstavka 1.
V primeru začasne prekinitve plačil se 
uporablja člen 15(9) uredbe o skupnih 
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določbah […].
2. Če se zgodi kateri koli primer iz 
člena 15(11) uredbe o skupnih določbah 
[…], Svet na predlog Komisije z 
izvedbenim aktom sprejme sklep, s 
katerim odpravi odlog roka ali začasne 
prekinitve plačil iz prejšnjega odstavka.
Zadevni postopki ali plačila se nadaljujejo 
dan po odpravi odloga ali začasne 
prekinitve.

Or. en

Predlog spremembe 109
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 
metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 
na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 
metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 
na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici. 
Kazalniki BDP in stopnje zaposlenosti 
izražajo vpliv krize zaradi COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 110
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko v obdobju, ki se 2. Komisija lahko v obdobju, ki se 
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začne po 31. decembru 2022 in traja 
do 31. decembra 2024, če so sredstva na 
razpolago, organizira razpise v skladu s 
koledarjem evropskega semestra. V ta 
namen objavi okvirni koledar razpisov, ki 
bodo organizirani v tem obdobju, in pri 
vsakem razpisu navede preostali znesek, ki 
je na voljo za dodelitev. Vsaka država 
članica lahko za izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost predlaga prejem 
zneska do višine najvišjega zneska, ki 
ustreza njenemu deležu pri dodeljevanju 
razpoložljivih sredstev za dodelitev, kakor 
je naveden v Prilogi I.

začne po 31. decembru 2022 in traja 
do 31. decembra 2024, če so sredstva na 
razpolago, organizira razpise in pri vsakem 
razpisu navede preostali znesek, ki je na 
voljo za dodelitev. Vsaka država članica 
lahko za izvajanje načrta za okrevanje in 
odpornost predlaga prejem zneska do 
višine najvišjega zneska, ki ustreza 
njenemu deležu pri dodeljevanju 
razpoložljivih sredstev za dodelitev, kakor 
je naveden v Prilogi I.

Or. en

Predlog spremembe 111
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podpora za načrt za okrevanje in 
odpornost zadevne države članice v obliki 
posojila ne presega razlike med, po potrebi 
spremenjenimi, skupnimi stroški načrta za 
okrevanje in odpornost ter najvišjim 
finančnim prispevkom iz člena 10. 
Največji obseg posojila za posamezno 
državo članico ne presega 4,7 % njenega 
bruto nacionalnega dohodka.

4. Podpora za načrt za okrevanje in 
odpornost zadevne države članice v obliki 
posojila ne presega njenega deleža v 
znesku iz člena 5(1)(b), izračunanega z 
uporabo metodologije iz Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 112
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek -1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice zagotovijo 
skladnost z vrednotami Unije, zapisanimi 
v členu 2 PEU [pravna država], da bi bile 
upravičene do financiranja iz mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 113
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov v okviru doslednega 
svežnja.

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, lahko 
zajemajo ukrepe za izvajanje reform in 
zajemajo javne naložbene projekte v 
okviru doslednega svežnja.

Or. en

Predlog spremembe 114
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 



PE657.162v01-00 58/137 AM\1212267SL.docx

SL

financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov v okviru doslednega 
svežnja.

financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov v okviru doslednega 
svežnja, ki so sposobni mobilizirati tudi 
zasebne naložbe.

Or. en

Predlog spremembe 115
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov v okviru doslednega 
svežnja.

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice do 31. decembra 2024. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov v okviru doslednega 
svežnja.

Or. en

Predlog spremembe 116
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 

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

leta 2050 ter odprt, trajnosten in 
vključujoč digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999, načrte 
za pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod, cilje zelenega dogovora 
ter partnerske sporazume in operativne 
programe v okviru skladov Unije. 
Mehanizem podpira le dejavnosti, ki ne 
škodujejo bistveno okoljskim ciljem in 
spoštujejo zahteve glede zaščitnih 
ukrepov, kot so opredeljene v Uredbi (EU) 
2020/852 [uredba o taksonomiji].

_________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov.
22 […]

Or. en

Predlog spremembe 117
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi 
družbenimi izzivi in prednostnimi 
nalogami posameznih držav članic ter 
socialno pravičnim zelenim in digitalnim 
prehodom. Načrti za okrevanje in 
odpornost morajo biti skladni tudi z 
informacijami, vključenimi v nacionalne 
energetske in podnebne načrte držav članic 
ter posodobitve teh načrtov v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/199921, načrte za 
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podnebne načrte in posodobitve teh 
načrtov v skladu z Uredbo (EU) 
2018/199921, načrte za pravični prehod v 
okviru Sklada za pravični prehod22 ter 
partnerske sporazume in operativne 
programe v okviru skladov Unije.

pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod22 ter partnerske sporazume 
in operativne programe v okviru skladov 
Unije.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Predlog spremembe 118
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Obrazložitev

Načrt za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, odpornost, 
rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim semestrom je 
koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti.

Predlog spremembe 119
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
nacionalne industrijske usmeritve, zeleni 
in digitalni prehod za MSP ter strateške 
sektorje, ki prispevajo h globalni evropski 
avtonomiji in konkurenčnosti, kar zadeva 
tretje države, ali iz njih izvirajo.

_________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
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energetske unije in podnebnih ukrepov.
22 […]

Or. en

Predlog spremembe 120
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Predlog spremembe 121
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Predlog spremembe 122
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Martin Hojsík, Bart 
Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie 
Hayer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
področja politike iz člena 3. Načrti za 
okrevanje in odpornost morajo biti skladni 
tudi z informacijami, ki jih države članice 
vključijo v nacionalne reformne programe 
v okviru evropskega semestra, svoje 
nacionalne energetske in podnebne načrte 
in posodobitve teh načrtov v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/199921, načrte za 
pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod22 ter partnerske sporazume 
in operativne programe v okviru skladov 
Unije.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Predlog spremembe 123
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija pomaga državam 
članicam pri pripravi njihovih 
nacionalnih načrtov za okrevanje in 
odpornost z zagotovitvijo neizključnega 
seznama vseevropskih projektov, ki so 
namenjeni zlasti doseganju naslednjih 
ciljev iz te uredbe: v prihodnost usmerjena 
visokotehnološka infrastruktura na 
področju komunikacijske in informacijske 
tehnologije, nizkoogljična energetska 
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omrežja, evropski prevozni in prometni 
sistemi, tehnologija na področju 
medicinske oskrbe in zdravstvenega 
varstva ter letalstvo in obramba.

Or. en

Predlog spremembe 124
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Načrti za okrevanje in odpornost 
ne vključujejo naložb, povezanih s:
(a) proizvodnjo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenjem ali zgorevanjem fosilnih 
goriv;
(b) razgradnjo, uporabo, adaptacije ali 
gradnje jedrskih elektrarn;
(c) odlaganjem odpadkov na odlagališčih 
in obratih za sežiganje odpadkov;
(d) naložbami v letališko infrastrukturo, 
razen za najbolj oddaljene regije.

Or. en

Predlog spremembe 125
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nacionalni načrti za okrevanje in 
odpornost, sprejeti v skladu s členom 15 te 
uredbe, so skladni s podnebnimi in 
okoljskimi cilji EU, vključno z uredbo o 
vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne 
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nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 
2018/1999 (evropska podnebna pravila) 
ter smernicami, v skladu s katerimi se ne 
škoduje bistveno, pripravljenimi v skladu 
s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 126
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
kadar koli po začetku veljavnosti te 
uredbe, do 31. avgusta 2024. Države 
članice lahko v roku, ki se začne šest 
mesecev pred uradno predložitvijo načrta 
za okrevanje in odpornost, predložijo 
osnutek načrta skupaj z ustreznimi 
predlogom proračunskih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 127
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je treba 
uradno predložiti najpozneje tri mesece 
pred začetkom veljavnosti te uredbe. 
Države članice lahko osnutek načrta 
predložijo od 15. oktobra 2020.
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predlogom proračuna za prihodnje leto.

Or. en

Predlog spremembe 128
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži država članica, je treba uradno 
predložiti najpozneje do 30. aprila. Države 
članice lahko od 15. oktobra predhodnega 
leta predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

Or. en

Predlog spremembe 129
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je treba 
uradno predložiti skupaj z nacionalnim 
reformnim programom najpozneje do 
30. aprila. Države članice lahko od 
15. oktobra predhodnega leta predložijo 
osnutek načrta skupaj s predlogom 
proračuna za prihodnje leto.

Or. en



PE657.162v01-00 68/137 AM\1212267SL.docx

SL

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. V tem 
smislu bi moral biti načrt za okrevanje in odpornost samostojen akt in ne priloga k 
nacionalnim reformnim programom.

Predlog spremembe 130
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. Zato 
je ta odstavek prestavljen nižje v besedilu.



AM\1212267SL.docx 69/137 PE657.162v01-00

SL

Predlog spremembe 132
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence ter 
spoštoval smernice za uveljavitev načela, 
da se ne škoduje bistveno, ki so 
pripravljene v skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno 
odpornost, industrijske ekosisteme in 
strateške vrednostne verige zadevne 
države članice, ublažil gospodarske in 
socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in konvergence, hkrati pa 
zagotavljal enake konkurenčne pogoje na 
enotnem trgu in strateško avtonomijo 
Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 134
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 135
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 136
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest, zaposlovanje mladih ter gospodarsko 
in socialno odpornost zadevne države 
članice, ublažil splošne posledice krize v 
strateških industrijskih sektorjih in za 
MSP ter prispeval h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije in 
konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 137
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil strateško avtonomijo Unije, 
konkurenčnost, v prihodnost usmerjene 
tehnologije, potencial rasti, zlasti za MSP, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost zadevne države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 138
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars 
Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize, s 
posebnim poudarkom na MSP in 
mikropodjetjih, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 139
Pietro Fiocchi

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(ba) v primerih, ko se instrument 
uporablja za podporo podjetju v sektorju z 
visokimi emisijami ogljika, države članice 
razkrijejo, kako namerava podjetje 
uskladiti svoj poslovni model s Pariškim 
sporazumom ter z njim povezanimi 
podnebnimi in okoljskimi cilji EU, tudi s 
tem, da podjetje objavi načrte za prehod;

Or. en

Predlog spremembe 141
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu prehodu in 
obravnavanju izzivov, ki iz njega izvirajo, 
vključno s:
(i) skladnostjo s ciljem podnebne 
nevtralnosti EU ter njihovim prispevkom 
k novemu podnebnemu cilju Unije za leto 
2030 in nacionalnim ciljem iz člena 4 
uredbe o upravljanju energetske unije 
(Uredba (EU) 2018/1999);

(ii) utemeljitvami, da dejavnosti ne bi 
povzročile odvisnosti od sredstev z 
visokimi emisijami ogljika in ne bi ovirale 
uporabe brezogljičnih alternativ;
(iii) povezavo z nacionalnimi energetskimi 
in podnebnimi načrti ter morebitnimi 
posodobitvami takih načrtov.

Or. en

Predlog spremembe 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Predlog uredbe
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Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo, vključno z 
informacijami o njihovem prispevku k 
doseganju ciljev iz uredbe o vzpostavitvi 
okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 
2018/1999 (evropska podnebna pravila) 
ter k podpori za trajnostne naložbe v 
skladu z merili iz uredbe (EU) 2020/852 
(uredba o taksonomiji).

Or. en

Predlog spremembe 143
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k okrevanju industrije in 
MSP v ključnih nacionalnih sektorjih ter 
obravnavali nove izzive, ki izvirajo iz 
prihodnjega zelenega in digitalnega 
prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 144
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

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

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

Or. en

Predlog spremembe 145
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Načelo pravičnega prehoda, pri katerem ne bo nihče prezrt, bi moralo veljati tudi pri zelenem 
in digitalnem prehodu.

Predlog spremembe 146
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars 
Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 147
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars 
Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k digitalni preobrazbi, s 
posebnim poudarkom na industriji EU, 
podpiranju raziskav in uvajanja 
tehnologij, na področjih, kot so umetna 
inteligenca, tehnologija 5G in podatki, ali 
k izzivom, ki iz nje izvirajo, kot sta na 
primer izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 148
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obrazložitev, kako bo država 
članica iz načrta za okrevanje in 
odpornost spoštovala načelo, da se ne 
škoduje bistveno;

Or. en

Predlog spremembe 149
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) učinkovite ukrepe za 
prepoznavnost financiranja Unije in 
preglednost upravičencev; vzpostavitev 
digitalnega sistema za spremljanje 
sredstev Unije, ki ga bo uvedla Evropska 
komisija;

Or. en

Predlog spremembe 150
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obrazložitev, kako načrt krepi 
ključne strategije, in sicer o pomembnih 
projektih skupnega evropskega interesa, 
strategije za evropska MSP, krožno 
gospodarstvo, raziskave in inovacije 
ključnih tehnologij, sodoben zdravstveni 
sektor, obrambo in migracije;

Or. en

Predlog spremembe 151
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) obrazložitev, kako načrt krepi 
ključne strategije, in sicer o pomembnih 
projektih skupnega evropskega interesa, 
strategije za evropska MSP, krožno 
gospodarstvo, raziskave in inovacije 
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ključnih tehnologij, sodoben zdravstveni 
sektor, obrambo, letalstvo, varno 
povezljivost in migracije;

Or. en

Predlog spremembe 152
Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 153
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) obrazložitev, kako je v načrtu 
vključena enakost spolov ter kako 
prispeva k rasti ob upoštevanju 
uravnotežene zastopanosti spolov in 
ustvarjanju delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 154
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François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) prikaz, kako bodo naložbe, 
opravljene v okviru načrta, usmerjene v 
prihodnji ekonomski cikel in osredotočene 
na dejavnosti, tehnologije in sektorje, ki 
bodo najpomembnejši za spoprijemanje s 
prihodnjimi izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 155
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) obrazložitev, kako države članice 
spoštujejo vrednote Unije iz člena 2 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 156
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cd) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k odprtemu, 
trajnostnemu in vključujočemu 
digitalnemu prehodu, vključno s 
spodbujanjem digitalne enakosti, digitalne 
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dostopnosti, odprtokodne programske in 
strojne opreme ter varstva osebnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 157
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) predvidene mejnike, cilje in okvirni 
časovni razpored izvajanja reform v 
obdobju največ štirih let ter naložb v 
obdobju največ sedmih let;

(d) predvidene mejnike, cilje in okvirni 
časovni razpored izvajanja reform v 
obdobju do 31. decembra 2024 ter naložb 
v obdobju do 31. decembra 2027;

Or. en

Predlog spremembe 158
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale poleg skupnih stroškov načrta za okrevanje in odpornost navesti 
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tudi stroške posameznih zajetih reform in naložb, da bi omogočili boljšo oceno.

Predlog spremembe 159
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) ocenjene skupne stroške reform in 
naložb iz predloženega načrta za okrevanje 
in odpornost (imenovane tudi „ocenjeni 
skupni stroški načrta za okrevanje in 
odpornost“) in njihovo ustrezno 
utemeljitev ter navedbo, kako bodo vplivali 
na gospodarstvo, socialne pravice in 
kakovostne zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 160
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) utemeljitev doslednosti načrta za 
okrevanje in odpornost;

(i) utemeljitev doslednosti načrta za 
okrevanje in odpornost ter njegove 
skladnosti z ustreznimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra;

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. Zato 
je bil ta odstavek prestavljen nižje v besedilu.
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Predlog spremembe 161
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri pripravi predlogov načrtov za 
okrevanje in odpornost lahko države 
članice od Komisije zahtevajo, naj 
organizira izmenjavo dobrih praks, da bi 
državam članicam, ki so to zahtevale, 
omogočila, da izkoristijo izkušnje drugih 
držav članic. Države članice lahko 
zahtevajo tudi tehnično podporo v okviru 
instrumenta za tehnično podporo v skladu z 
uredbo, ki jo ureja.

4. Pri pripravi predlogov načrtov za 
okrevanje in odpornost lahko države 
članice od Komisije zahtevajo, naj 
organizira izmenjavo dobrih praks, da bi 
državam članicam, ki so to zahtevale, 
omogočila, da izkoristijo izkušnje drugih 
držav članic. Države članice lahko 
zahtevajo tudi tehnično podporo v okviru 
instrumenta za tehnično podporo v skladu z 
uredbo, ki jo ureja. Države članice pri 
oblikovanju in izvajanju predlogov 
zagotovijo tudi strukturno in stalno 
udeležbo socialnih partnerjev, univerz, 
raziskovalnih središč in organizacij 
civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 162
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice se pred sprejetjem 
načrta za okrevanje in odpornost 
posvetujejo z deležniki, vključno z 
gospodarskimi in socialnimi partnerji, 
predstavniki civilne družbe, strokovnjaki, 
raziskovalnimi ustanovami, delodajalci, 
sindikati in organizacijami lokalnih 
skupnosti, v skladu s členom [6] Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah]. 
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Načrt za okrevanje in odpornost odobri 
ustrezen nacionalni parlament.

Or. en

Predlog spremembe 163
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija na javni spletni platformi 
zagotovi osnutek in končne različice 
nacionalnih načrtov za okrevanje in 
odpornost ter morebitna priporočila za 
izboljšanje takih načrtov pred odobritvijo.

Or. en

Predlog spremembe 164
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti.

Predlog spremembe 165
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija oceni pomen in 
doslednost načrta za okrevanje in 
odpornost ter njegov prispevek k zelenemu 
prehodu na podnebno nevtralnost do leta 
2050 ter odprtemu, trajnostnemu in 
vključujočemu digitalnemu prehodu, v ta 
namen pa upošteva naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 166
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Načelo pravičnega prehoda, pri katerem ne bo nihče prezrt, bi moralo veljati tudi pri zelenem 
in digitalnem prehodu.

Predlog spremembe 167
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 168
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. Zato 
je ta odstavek prestavljen nižje v besedilu.

Predlog spremembe 169
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu 
(Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 170
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu prehodu 
na podnebno nevtralnost, zlasti:

(i) ali načrt prispeva k ciljem, 
opredeljenim v nacionalnih podnebnih in 
energetskih načrtih, prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo pred 
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letom 2050 in poznejšim posodobitvam ter 
k ciljem, določenim v skladu z Uredbo 
(EU) 2018/1999 [evropska podnebna 
pravila], in
(ii) ali ukrepi v načrtu morda ne 
povzročajo odvisnosti od sredstev z 
visokimi emisijami ogljika in ovirajo 
uporabe brezogljičnih alternativ;

Or. en

Predlog spremembe 171
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki jih prinašata, vključno z 
informacijami o njihovem prispevku k 
doseganju ciljev iz uredbe o vzpostavitvi 
okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 
2018/1999 (evropska podnebna pravila) in 
podpori za trajnostne naložbe v skladu z 
merili iz uredbe (EU) 2020/852 (uredba o 
taksonomiji);

Or. en

Predlog spremembe 172
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 

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

industrije in MSP v ključnih nacionalnih 
sektorjih, ter obravnava nove izzive, ki jih 
prinašata prihodnji zeleni in digitalni 
prehod;

Or. en

Predlog spremembe 173
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 174
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars 
Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu prehodu 
ali obravnavanju izzivov, ki jih prinaša;

Or. en

Predlog spremembe 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Evropska komisija bi morala 
pripraviti povzetek ocene, v katerem bi 
navedla, ali dejavnosti v načrtu spoštujejo 
načelo, da se ne škoduje bistveno 
okoljskim ciljem, določenim v Uredbi 
2020/852 (uredba o taksonomiji), in 
utemeljeno oceno, ali je načrt skladen s 
podnebnimi in okoljskimi cilji EU;

Or. en

Predlog spremembe 176
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ali je načrt usmerjen v prihodnji 
ekonomski cikel in osredotočen na 
dejavnosti, tehnologije in sektorje, ki bodo 
najpomembnejši za reševanje izzivov 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 177
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars 
Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k digitalni 
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preobrazbi ali obravnavanju izzivov, ki jih 
prinaša;

Or. en

Predlog spremembe 178
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 179
Pietro Fiocchi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ali načrt vsebuje podporo za mala 
in srednja podjetja in mikropodjetja;

Or. en

Predlog spremembe 180
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(bb) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k odprtemu, 
trajnostnemu in vključujočemu 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki jih prinaša, vključno s 
spodbujanjem digitalne enakosti in 
obravnavanjem težav, s katerimi se 
srečujejo državljani z nezadostnim 
dostopom do digitalnih tehnologij ter 
nizko stopnjo digitalne pismenosti, in ali 
je digitalni prehod podprt s proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov in 
ukrepi za energijsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 181
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 182
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
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Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 183
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 184
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu 
(Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
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Člen 16 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o znesku ocenjenih skupnih 
stroškov predloženega načrta za okrevanje 
in odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje;

(e) ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o znesku ocenjenih skupnih 
stroškov predloženega načrta za okrevanje 
in odpornost, razumna in verjetna;

Or. en

Predlog spremembe 185
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Načrt za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, odpornost, 
rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim semestrom je 
koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. Zato je bil ta 
odstavek prestavljen nižje v besedilu.

Predlog spremembe 186
András Gyürk, Edina Tóth
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) ali načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k razvoju ključne infrastrukture, 
zlasti v državah članicah, v katerih je 
BDP na prebivalca pod povprečjem EU, 
raven javnega dolga pa vzdržna.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo: manj bogate države članice s sorazmerno nižjim dolgom bolj potrebujejo 
infrastrukturne naložbe kot strukturne reforme, da bi okrepile gospodarstvo in ublažile učinke 
krize.

Predlog spremembe 187
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 188
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) skladnost države članice z 
vrednotami Unije, zapisanimi v členu 2 
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PEU [pravna država].

Or. en

Predlog spremembe 189
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 190
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep v štirih mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 

1. Komisija sprejme oceno v dveh 
mesecih po uradni predložitvi načrta za 
okrevanje in odpornost s strani države 
članice. Svet na podlagi predloga Komisije 
z delegiranim aktom s kvalificirano večino 
potrdi oceno načrtov za okrevanje in 
odpornost. V primeru, da Komisija 
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izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

pozitivno oceni načrt za okrevanje in 
odpornost, ta sklep določa reforme in 
naložbene projekte, ki jih mora izvesti 
država članica, vključno z mejniki in cilji 
ter finančnim prispevkom, ki se dodeli v 
skladu s členom 11.

Or. en

Predlog spremembe 191
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen pospešitvi postopka odobritve načrta za okrevanje in 
odpornost ter je povezan s predlogi sprememb, ki uvajajo možnost delne odobritve načrta za 
okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 192
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 193
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če ena ali več držav članic meni, 
da obstajajo bistvena odstopanja od 
zadovoljivega doseganja ustreznih 
mejnikov in ciljev, lahko od predsednika 
Evropskega sveta zahteva, da zadevo 
predloži na naslednjem zasedanju 
Evropskega sveta. Če je bila zadeva 
predložena Evropskemu svetu, se sklep 
Komisije glede zadovoljivega doseganja 
zadevnih mejnikov in ciljev in glede 
odobritve plačil ne sprejme, dokler 
Evropski svet ni izčrpno proučil zadeve na 
naslednjem zasedanju. Ta proces 
praviloma ne traja več kot tri mesece, 
potem ko je Komisija prosila Ekonomsko-
finančni odbor za mnenje. Ta proces je 
skladen s členom 17 PEU in členom 317 
PDEU.

Or. en
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Predlog spremembe 194
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s tistimi, ki dodajajo možnost delne odobritve načrta za 
okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 196
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dodaja možnost delne odobritve načrta za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 197
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale poleg skupnih stroške načrtov za okrevanje in odpornost navesti 
tudi stroške posameznih zajetih reform in naložb, da bi omogočili boljšo oceno.

Predlog spremembe 198
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

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

5. Kadar Komisija predlog načrta za 
okrevanje in odpornost oceni negativno, 
sklepu priloži ustrezno utemeljeno oceno. 
Ustrezna država članica lahko predloži 
drug načrt za okrevanje in odpornost ter 
uporabi tudi instrument za tehnično 
podporo.

Or. en

Predlog spremembe 199
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je pospešiti postopek odobritve načrtov za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 200
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 201
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 202
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je pospešiti postopek odobritve načrtov za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 203
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je pospešiti postopek odobritve načrtov za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 204
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Plačila finančnih prispevkov 
zadevni državi članici v skladu s tem 
členom se izvršijo v skladu s 
proračunskimi odobritvami in glede na 
razpoložljiva sredstva. Sklepi Komisije iz 
tega člena se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 27(2).

2. Plačila finančnih prispevkov 
zadevni državi članici v skladu s tem 
členom se izvršijo v skladu s 
proračunskimi odobritvami. Sklepi 
Komisije iz tega člena se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 27(2).

Or. en

Predlog spremembe 205
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – uvodni del

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

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

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je pospešiti porabo držav članic.

Predlog spremembe 206
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 207
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 208
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po izpolnitvi zadevnih 
dogovorjenih mejnikov in ciljev, navedenih 
v načrtu za okrevanje in odpornost, kakor 
je bil odobren v izvedbenem aktu Komisije, 
zadevna država članica Komisiji predloži 
ustrezno utemeljen zahtevek za izplačilo 

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

izplačilo finančnega prispevka in, po 
potrebi, obroka posojila. Države članice 
lahko take zahtevke za izplačilo Komisiji 
predložijo vsaki dve leti. Komisija v dveh 
mesecih od prejema zahtevka oceni, ali so 
bili ustrezni mejniki in cilji iz sklepa iz 
člena 17(1) zadovoljivo izvedeni. Za 
namen ocene se upošteva tudi operativna 
ureditev iz člena 17(6). Komisiji lahko 
pomagajo strokovnjaki.

Or. en

Predlog spremembe 209
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če zadevna država članica v šestih 
mesecih od začasne prekinitve ni sprejela 
potrebnih ukrepov, Komisija v skladu s 
členom 14(1) finančne uredbe razveljavi 
znesek finančnega prispevka, potem ko je 
zadevni državi članici omogočila, da v 
dveh mesecih od obvestila predloži svoje 
pripombe o njenih ugotovitvah.

6. Če zadevna država članica v šestih 
mesecih od začasne prekinitve ni sprejela 
potrebnih ukrepov, Komisija v skladu s 
členom 14(1) finančne uredbe razveljavi 
znesek ustreznega finančnega prispevka, 
potem ko je zadevni državi članici 
omogočila, da v dveh mesecih od obvestila 
predloži svoje pripombe o njenih 
ugotovitvah.

Or. en

Predlog spremembe 210
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu 
(Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevna država članica vsako četrtletje v 
okviru procesa evropskega semestra 
poroča o napredku pri uresničevanju načrta 

Zadevna država članica vsako leto poroča 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
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za okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se četrtletna poročila držav članic ustrezno 
odražajo v nacionalnih reformnih 
programih, ki se uporabljajo kot orodje za 
poročanje o napredku pri uresničevanju 
načrtov za okrevanje in odpornost.

operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se letna poročila držav članic uporabljajo 
kot orodje za poročanje o napredku pri 
uresničevanju načrtov za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 211
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevna država članica vsako četrtletje v 
okviru procesa evropskega semestra poroča 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se četrtletna poročila držav članic ustrezno 
odražajo v nacionalnih reformnih 
programih, ki se uporabljajo kot orodje za 
poročanje o napredku pri uresničevanju 
načrtov za okrevanje in odpornost.

Zadevna država članica vsakih šest 
mesecev v okviru procesa evropskega 
semestra poroča o napredku pri 
uresničevanju načrta za okrevanje in 
odpornost, vključno z operativno ureditvijo 
iz člena 17(6). Zato se poročila držav 
članic ustrezno odražajo v nacionalnih 
reformnih programih, ki se uporabljajo kot 
orodje za poročanje o napredku pri 
uresničevanju načrtov za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 212
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v izvedbenem aktu 
Komisije v skladu s členom 17. Zadevna 

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

zagotovi popolno preglednost prek 
enostavno dostopne digitalne platforme z 
iskalnikom, na kateri je seznam vseh 
upravičencev do financiranja v okviru 
nacionalnih načrtov za okrevanje in 
odpornost. Zadevna država članica lahko 
od Komisije zahteva, da zakrije občutljive 
ali zaupne informacije, katerih razkritje bi 
ogrozilo njene javne interese.

Or. en

Predlog spremembe 213
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 214
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 

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

kakor so bili odobreni v delegiranem aktu 
Komisije v skladu s členom 17. Zadevna 
država članica lahko od Komisije zahteva, 
da zakrije občutljive ali zaupne 
informacije, katerih razkritje bi ogrozilo 
njene javne interese.

Or. en

Predlog spremembe 215
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Izvajanje mehanizma se spremlja 
po vključujočem in sodelovalnem 
postopku. Vzpostavljen bo izvedbeni organ 
za okrevanje in odpornost, ki bo 
deležnikom civilne družbe omogočal 
podajanje povratnih informacij in 
izmenjavo dobre prakse pri doseganju 
ciljev iz člena 4 in v skladu z določbami iz 
člena 15.

Or. en

Predlog spremembe 216
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) delež sredstev za neposredno 
podporo podnebnim ukrepov v skladu s 
cilji evropskega zelenega dogovora in 
Pariškega sporazuma, vključno z oceno 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, 
doseženega z izvajanjem načrtov za 
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okrevanje in odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 217
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) ali in v kakšnem obsegu je 
mehanizem za okrevanje in odpornost 
prispeval k povečanju energijske 
učinkovitosti in deleža energije iz 
obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 218
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Komisija štiri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij predloži poročilo o neodvisni oceni 
izvajanja te uredbe, najpozneje v treh letih 
po koncu leta 2027 pa tudi poročilo o 
neodvisni naknadni oceni. Zaradi izjemno 
visokega zneska zunanjih namenskih 
prejemkov bo poleg Komisije tudi 
Evropski parlament izvedel naknadni 
nadzor učinkovitosti, uspešnosti in vpliva 
finančne podpore v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost. Mehanizem bo 
torej del rednega poročila o razrešnici za 
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Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 219
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je primerno, se oceni priloži 
predlog za spremembo te uredbe.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 220
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Poročilo o naknadni oceni vsebuje 
splošno oceno instrumentov, 
vzpostavljenih s to uredbo, in vključuje 
informacije o njenem dolgoročnem učinku, 
tudi oceno prispevka k ciljem, 
opredeljenim v nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih, prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo pred letom 2050 
in poznejšim posodobitvam ter k ciljem, 
določenim v skladu z Uredbo (EU) 
2018/1999 [evropska podnebna pravila], 
ali so ukrepi v zvezi z digitalnim 
prehodom okoljsko trajnostni in 
prispevajo k večji digitalni enakosti, 
digitalni dostopnosti, odprtokodni 
programski opremi in odprtokodnim 
strojnim rešitvam ter zagotavljajo varstvo 
osebnih podatkov, pa tudi, ali je 
mehanizem prispeval k rasti ob 
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upoštevanju uravnotežene zastopanosti 
spolov v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 221
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș 
Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 222
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor in pet let stalno zagotavljajo 
prepoznavnost financiranja Unije, zlasti pri 
promoviranju ukrepov in njihovih 
rezultatov, z zagotavljanjem doslednih, 
učinkovitih in sorazmernih ciljno 
usmerjenih informacij različnemu 



PE657.162v01-00 112/137 AM\1212267SL.docx

SL

javnostjo. občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 224
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Izaskun Bilbao 
Barandica, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș 
Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 225
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Načelo pravičnega prehoda, pri katerem ne bo nihče prezrt, bi moralo veljati tudi pri zelenem 
in digitalnem prehodu.

Predlog spremembe 226
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. Zato 
je ta odstavek prestavljen nižje v besedilu.

Predlog spremembe 228
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu prehodu 
ali obravnavanju izzivov, ki jih prinaša. 
Zlasti, ali načrt prispeva k ciljem, 
opredeljenim v nacionalnih podnebnih in 
energetskih načrtih, prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo pred 
letom 2050 in poznejšim posodobitvam ter 
k ciljem, določenim v skladu z Uredbo 
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(EU) 2018/1999 [evropska podnebna 
pravila], ter ali ukrepi v načrtu morda ne 
povzročajo odvisnosti od sredstev z 
visokimi emisijami ogljika in ne ovirajo 
uporabe brezogljičnih alternativ;

Or. en

Predlog spremembe 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki jih prinašata, vključno z 
informacijami o njihovem prispevku k 
doseganju ciljev iz uredbe o vzpostavitvi 
okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 
2018/1999 (evropska podnebna pravila) in 
podpori za trajnostne naložbe v skladu z 
merili iz uredbe (EU) 2020/852 (uredba o 
taksonomiji);

Or. en

Predlog spremembe 230
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k pravičnemu 
zelenemu in digitalnemu prehodu ali 
obravnavanju izzivov, ki jih prinašata;
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Or. en

Obrazložitev

Načelo pravičnega prehoda, pri katerem ne bo nihče prezrt, bi moralo veljati tudi pri zelenem 
in digitalnem prehodu.

Predlog spremembe 231
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 232
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k odprtemu, 
trajnostnemu in vključujočemu 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki jih prinaša;

Or. en

Predlog spremembe 233
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 234
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 235
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. Zato 
je bil ta odstavek prestavljen nižje v besedilu.

Predlog spremembe 236
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 237
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) skladnost države članice z 
vrednotami Unije, zapisanimi v členu 2 
PEU [pravna država].

Or. en

Predlog spremembe 238
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija upošteva zlasti merila iz točk (b) 
in (d) prvega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni).

Predlog spremembe 239
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, naslovljenih na 
zadevno državo članico, ali drugih 

črtano
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ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra.
Komisija pri oceni v skladu s tem merilom 
upošteva naslednje elemente:
Področje uporabe
Pričakuje se, da bo načrt za okrevanje in 
odpornost prispeval k učinkovitemu 
reševanju izzivov, opredeljenih v ustreznih 
priporočilih za posamezne države, 
vključno s fiskalnimi vidiki, ali drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra in so bili naslovljeni na zadevne 
države članice,
ter
ti izzivi se štejejo za pomembne za 
povečanje potenciala rasti gospodarstva 
zadevne države članice,
ter
po zaključku predlaganih reform in 
naložb se pričakuje, da bodo s tem 
povezani izzivi zadovoljivo rešeni ali 
obravnavani,
ter
načrt za okrevanje in odpornost 
predstavlja celovit in ustrezen odziv na 
gospodarske in socialne razmere v zadevni 
državi članici.
Ocena
A – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k učinkovitemu reševanju 
izzivov, opredeljenih v priporočilih za 
posamezne države ali drugih ustreznih 
dokumentih, ki jih je Komisija uradno 
sprejela v okviru evropskega semestra, 
poleg tega je načrt ustrezen odziv na 
gospodarske in socialne razmere v zadevni 
državi članici.
B – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k delni obravnavi izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, 
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ki jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega je načrt 
delno ustrezen odziv na gospodarske in 
socialne razmere v zadevni državi članici.
C – Načrt za okrevanje in odpornost ne 
prispeva k obravnavi nobenih izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, 
ki jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega načrt ni 
ustrezen odziv na gospodarske in socialne 
razmere v zadevni državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti.

Predlog spremembe 240
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, vključno s fiskalnimi 
vidiki, ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra in so bili naslovljeni 
na zadevne države članice,

— Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države ali drugih ustreznih 
dokumentih, ki jih je Komisija uradno 
sprejela v okviru evropskega semestra in so 
bili naslovljeni na zadevne države članice,

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti, še 
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manj pa njegovi fiskalni vidiki.

Predlog spremembe 241
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— ti izzivi se štejejo za pomembne za 
povečanje potenciala rasti gospodarstva 
zadevne države članice,

— ti izzivi se štejejo za pomembne za 
povečanje potenciala rasti ter spodbujanje 
zelenega prehoda na podnebno 
nevtralnost do leta 2050 gospodarstva 
zadevne države članice,

Or. en

Predlog spremembe 242
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ter
skladnost države članice z vrednotami 
Unije, zapisanimi v členu 2 PEU [pravna 
država].

Or. en

Predlog spremembe 243
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

A – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega je načrt 
ustrezen odziv na gospodarske in socialne 
razmere v zadevni državi članici.

A – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega je načrt 
ustrezen odziv na gospodarske in socialne 
razmere v zadevni državi članici, ki 
spoštuje vrednote Unije, zapisane v členu 
2 PEU.

Or. en

Predlog spremembe 244
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k delni obravnavi izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega je načrt 
delno ustrezen odziv na gospodarske in 
socialne razmere v zadevni državi članici.

B – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k delni obravnavi izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega je načrt 
delno ustrezen odziv na gospodarske in 
socialne razmere v zadevni državi članici, 
ki spoštuje vrednote Unije, zapisane v 
členu 2 PEU.

Or. en

Predlog spremembe 245
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Načelo pravičnega prehoda, pri katerem ne bo nihče prezrt, bi moralo veljati tudi pri zelenem 
in digitalnem prehodu.

Predlog spremembe 246
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2.2 Načrt vsebuje ukrepe, ki učinkovito 
prispevajo k zelenemu prehodu na ogljično 
nevtralno gospodarstvo ali k reševanju 
izzivov v zvezi z njim.

Or. en

Predlog spremembe 247
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

— Pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
vzpostavitvi podnebno nevtralnih in 
okolju prijaznih sistemov ter k 
ekologizaciji gospodarskih ali družbenih 
sektorjev, kar naj bi prispevalo k 
splošnemu cilju podnebno nevtralne 
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nevtralne Evrope do leta 2050, Evrope pred letom 2050 in k povečanim 
ciljem Unije za leto 2030. Z naložbami bi 
morali doseči merljivo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, povečanje uporabe 
obnovljivih virov energije in izboljšanje 
energijske učinkovitosti sistemov,

Or. en

Predlog spremembe 248
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 249
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1 a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ter
dejavnosti, vključene v načrt, spoštujejo 
načelo, da se ne škoduje bistveno, in 
zahteve glede minimalnih zaščitnih 
ukrepov,



PE657.162v01-00 126/137 AM\1212267SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 250
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ter
dejavnosti prispevajo k ciljem, 
opredeljenim v nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih,

Or. en

Predlog spremembe 251
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ali ter

Or. en

Obrazložitev

Načrti za okrevanje in odpornost morajo vedno obravnavati tako zeleni kot digitalni prehod.

Predlog spremembe 252
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 253
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ali ter

Or. en

Predlog spremembe 254
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Načrti za okrevanje in odpornost morajo vedno obravnavati tako zeleni kot digitalni prehod.

Predlog spremembe 255
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Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 256
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 257
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2 (a) Načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k digitalnemu 
prehodu ali k reševanju izzivov, ki jih 
prinaša. Ukrepi v zvezi z digitalnim 
prehodom so okoljsko trajnostni in 
prispevajo k večji digitalni enakosti, 
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digitalni dostopnosti, odprtokodni 
programski opremi in odprtokodnim 
strojnim rešitvam ter zagotavljajo varstvo 
osebnih podatkov.
Komisija pri oceni v skladu s tem merilom 
upošteva naslednje elemente:
Področje uporabe
Pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih 
ukrepov znatno prispevalo k odprti, 
trajnostni in vključujoči digitalni 
preobrazbi gospodarskih in družbenih 
sektorjev s spodbujanjem odprtokodne 
programske opreme in odprtokodnih 
strojnih rešitev ter z zagotavljanjem 
varstva osebnih podatkov, pri čemer bo 
temeljilo na širitvi proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov in ukrepih za energijsko 
učinkovitost;
ter –
pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih 
ukrepov znatno prispevalo k reševanju 
izzivov, ki jih prinaša odprta, trajnostna in 
vključujoča digitalna preobrazba,
ter –
pričakuje se, da bo izvajanje predvidenih 
ukrepov imelo trajen učinek.
Ocena
A – v veliki meri
B – v srednji meri
C – v majhni meri

Or. en

Predlog spremembe 258
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

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

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

2.4 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost zagotovil prihodnje 
prihodke, da bi naslednjim generacijam 
omogočili odplačevanje posojil, prevzetih 
v okviru instrumenta Next Generation 
EU, učinkovito prispeval k povečanju 
potenciala rasti, ustvarjanju delovnih mest, 
strateški neodvisnosti EU z zmanjšanjem 
odvisnosti od tretjih držav na strateških 
področjih, dolgoročni konkurenčnosti ter 
ekonomski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 259
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 260
Pietro Fiocchi
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 261
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Dan Nica

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– Načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe, katerih namen je odpraviti 
slabosti v gospodarstvu držav članic in 
povečati potencial zadevne države članice 
za gospodarsko rast, spodbuditi ustvarjanje 
delovnih mest, zlasti v MSP in obetavnih 
zagonskih podjetjih, okrepiti industrijske 
ekosisteme in strateške vrednostne verige 
ter ublažiti negativne učinke krize, hkrati 
pa preprečiti negativne učinke teh ukrepov 
na podnebje in okolje,

Or. en

Predlog spremembe 262
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— cilj načrta za okrevanje in 
odpornost je zmanjšati občutljivost 
gospodarstva države članice na šoke,

— cilj načrta za okrevanje in 
odpornost je zmanjšati občutljivost 
gospodarstva države članice na šoke ter 
prispevati k strateški neodvisnosti Unije,

Or. en

Predlog spremembe 264
François-Xavier Bellamy
v imenu skupine PPE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ter 
– načrt za okrevanje in odpornost krepi 
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ključne strategije, raziskave in inovacije 
ključnih in v prihodnost usmerjenih 
tehnologij, je usmerjen v prihodnji 
ekonomski cikel in osredotočen na 
dejavnosti in sektorje, ki bodo 
najpomembnejši za premagovanje izzivov 
prihodnosti. 

Or. en

Predlog spremembe 265
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– cilj načrta za okrevanje in 
odpornost je povečati zmogljivost 
ekonomskih in/ali socialnih struktur države 
članice za prilagajanje na šoke in 
odpornost nanje

– cilj načrta za okrevanje in 
odpornost je povečati zmogljivost 
ekonomskih in/ali socialnih struktur države 
članice za prilagajanje na šoke in 
odpornost nanje ter prispevati k strateški 
neodvisnosti Unije

Or. en

Predlog spremembe 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.6. Predlagani načrt za okrevanje in 
odpornost vsebuje ukrepe za izvajanje 
reform in javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo usklajeno delovanje.

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

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. Zato 
je bil ta odstavek prestavljen nižje v besedilu.

Predlog spremembe 267
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Načrt za okrevanje in odpornost 
vključuje ukrepe, katerih učinki se 
vzajemno krepijo.

— Načrt za okrevanje in odpornost 
vključuje ukrepe, katerih učinki se 
vzajemno krepijo, usklajeno obravnavajo 
izzive, opredeljene v ustreznih priporočilih 
za posamezno državo, naslovljenih na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra, ter so tudi zmožni mobilizirati 
zasebne naložbe.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti. Zato 
je bil ta odstavek prestavljen nižje v besedilu.

Predlog spremembe 268
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s tistimi, ki dodajajo možnost delne odobritve načrta za 
okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 269
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– A za merili 2.1 in 2.2; – A za merila 2.1, 2.2 in 2.7;

Or. en

Predlog spremembe 270
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– A za merili 2.1 in 2.2; – A za merili 2.2 in 2.3;
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Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti.

Predlog spremembe 271
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— za merili 2.1 in 2.2 ocena ni A; — za merila 2.1, 2.2 in 2.7 ocena ni 
A;

Or. en

Predlog spremembe 272
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za merili 2.1 in 2.2 ocena ni A; — za merili 2.2 in 2.3 ocena ni A;

Or. en

Obrazložitev

Mehanizem za okrevanje in odpornost bi moral biti osredotočen predvsem na okrevanje, 
odpornost, rast, delovna mesta in dvojni prehod (zeleni in digitalni). Skladnost z evropskim 
semestrom je koristna, vendar ne bi smela biti prvo merilo, ki bi ga bilo treba izpolniti.

Predlog spremembe 273
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načrt za okrevanje in odpornost delno 
izpolnjuje merila za ocenjevanje:
če končna ocena za merila 2.1 do 2.7 
vključuje:
– eno oceno A in eno oceno B za merilo 
2.2 ali 2.3;
ter za druga merila:
– več ocen B kot A in nobene ocene C.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dodaja možnost delne odobritve načrta za okrevanje in odpornost.


