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Predlog spremembe 22
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 20199 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe. Učinkovita podpora bi morala 
biti namenjena zagotavljanju trajnostnih 
delovnih mest za tiste, ki jih bo prehod 
najbolj prizadel.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 23
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 20199 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu z 
zavezami iz Pariškega sporazuma in s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2030 na 
učinkovit in pravičen način dosežen cilj 
EU glede zmanjšanja emisij, do leta 2040 
pa podnebna nevtralnost v Uniji, je bil v 
okviru evropskega zelenega dogovora 
napovedan mehanizem za pravični prehod, 
ki bo zagotavljal sredstva za soočanje z 
izzivom, ki ga predstavljajo podnebne 
spremembe, tako, da pri tem ne bo nihče 
prezrt. Najbolj ranljive regije in najbolj 
ranljivi ljudje so najbolj izpostavljeni 
škodljivim učinkom podnebnih sprememb 
in degradacije okolja. Poleg tega bodo za 
upravljanje prehoda potrebne znatne 
strukturne spremembe.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 24
Paolo Borchia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 

(1) Komisija je 11. decembra 20199 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V okviru 
evropskega zelenega dogovora je bil 
napovedan mehanizem za pravični prehod 
za zagotovitev, da bodo lokalne ekonomije 
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evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. 
Najbolj ranljive regije in najbolj ranljivi 
ljudje so najbolj izpostavljeni škodljivim 
učinkom podnebnih sprememb in 
degradacije okolja. Poleg tega bodo za 
upravljanje prehoda potrebne znatne 
strukturne spremembe.

na območjih, ki so jih te strukturne 
spremembe najbolj prizadele, na podlagi 
trdnih naložb čim prej diverzificirale svoje 
dejavnosti, ter da bodo vsi delavci, 
trenutno zaposleni v sektorjih, na katere 
vpliva prehod, prejeli ustrezno 
preusposabljanje in se hitro ponovno 
vključili na lokalni trg dela.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 25
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 20199 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost in do leta 2030 
uresničijo podnebni in energetski cilji 
Unije, je bil v okviru evropskega zelenega 
dogovora napovedan mehanizem za 
pravični prehod, ki bo zagotavljal sredstva 
za soočanje z izzivom, ki ga predstavljajo 
podnebne spremembe, tako, da pri tem ne 
bo nihče prezrt. Najbolj ranljive regije in 
najbolj ranljivi ljudje so najbolj 
izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
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prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 26
Paolo Borchia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020)0022.

Or. en

Predlog spremembe 27
Paolo Borchia

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod.

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi energetskega prehoda najbolj 
prizadeta, imajo pa manj zmogljivosti za 
spopadanje z izzivi, ki jih prinaša prehod.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020)0022.

Or. en

Predlog spremembe 28
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. V 
pripravo teh načrtov bi bilo treba vključiti 
ustrezne regionalne in lokalne organe ter 
v tesnem sodelovanju z drugimi deležniki, 
ekonomskimi in socialnimi partnerji, 
predstavniki civilne družbe, strokovnjaki, 
izobraževalnimi in raziskovalnimi 
ustanovami, delodajalci, sindikati in 
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organizacijami v skupnostih v skladu s 
členom [6] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah]. Dejavnosti, predvidene 
za podporo, bi morale ustrezati 
dejavnostim, ki jih podpirata druga stebra 
mehanizma za pravični prehod, in jih 
dopolnjevati.

Or. en

Predlog spremembe 29
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, ter ob upoštevanju zaveze 
za omejitev povečanja globalne 
temperature na 1,5 °C nad 
predindustrijsko ravnjo bi moral 
instrument zajemati širok nabor naložb pod 
pogojem, da te prispevajo k zadovoljevanju 
razvojnih potreb pri prehodu na 
izpolnjevanje podnebnih in energetskih 
ciljev do leta 2030 ter podnebno nevtralno 
gospodarstvo do najpozneje leta 2040, 
kakor je opisano v območnih načrtih za 
pravični prehod in v skladu z [uredbo EU 
o taksonomiji]. Podprte naložbe lahko 
zajemajo infrastrukturo za energije iz 
obnovljivih virov in zeleni promet, visoko 
učinkovita omrežja za daljinsko ogrevanje, 
zeleno mobilnost, ravnanje z odpadki v 
skladu s hierarhijo odpadkov, energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. S tem 
prehodom se želi doseči ločitev od porabe 
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ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti.

virov in odpraviti neto emisije 
toplogrednih plinov ter druge škodljive 
vplive na zdravje ljudi in okolje, ki so med 
drugim povezani s slabšanjem biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov, 
prekomerno porabo virov ali kemičnim 
onesnaževanjem. Razvoj infrastrukture 
lahko vključuje tudi rešitve, ki povečujejo 
njeno odpornost na nesreče. Te naložbe 
zlasti ne bi smele biti usmerjene v obrate, 
ki delujejo na fosilna goriva, in druge 
dejavnosti, ki niso vključene v člen [5] 
uredbe [uredba o SPP], in ne bi smele 
povečati ali ohraniti odvisnosti od fosilnih 
goriv. Zlasti pri območjih, ki imajo pri 
prehodu večje potrebe, bi bilo treba dati 
prednost celovitemu naložbenemu 
pristopu. Podpreti bi bilo mogoče tudi 
naložbe v druge sektorje, če so trajnostne 
in ustrezajo sprejetim območnim načrtom 
za pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi ter 
okoljskimi izzivi in priložnostmi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
Da bi EIB prispevala k opredeljevanju 
naložb z velikim pozitivnim vplivom na 
okolje, ki so upravičene v okviru 
instrumenta, bi morala začeti izvajati novo 
posojilno politiko na področju energije za 
oceno projektov, vsi finančni partnerji pa 
bi morali uporabljati taksonomijo EU za 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti, da se zagotovi preglednost 
trajnostnih projektov. Načelo, po katerem 
se ne sme bistveno škodovati, bi se moralo 
uporabljati za vse naložbe, ki jih podpira 
Sklad.

Or. en

Predlog spremembe 30
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju 
razvojnih potreb pri prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, kakor je opisano 
v območnih načrtih za pravični prehod. 
Podprte naložbe lahko zajemajo 
energetsko in prometno infrastrukturo, 
omrežja za daljinsko ogrevanje, zeleno 
mobilnost, pametno ravnanje z odpadki, 
čisto energijo in ukrepe za energijsko 
učinkovitost, vključno z obnovo in prenovo 
stavb, podporo prehodu na krožno 
gospodarstvo, sanacijo tal za rabo in 
dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te v skladu z območnimi načrti za 
pravični prehod prispevajo k 
izpolnjevanju razvojnih potreb pri prehodu 
na uresničevanje podnebnih in 
energetskih ciljev Unije do leta 2030 ter 
podnebno nevtralno gospodarstvo v Uniji 
do leta 2050. Podprte naložbe lahko 
zajemajo čisto tehnologijo in 
infrastrukturo, vključno z obnovljivimi 
viri energije, in razogljičenje prometne 
infrastrukture, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno in trajnostno mobilnost, 
naložbe v raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, tudi na univerzah in v 
javnoraziskovalnih ustanovah, 
spodbujanje prenosa napredne 
tehnologije, pripravljene za uvedbo na trg, 
naložbe v digitalizacijo, digitalne inovacije 
in digitalno povezljivost, vključno z 
digitalnim in preciznim kmetovanjem, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč, razen če je to zajeto v 
odgovornosti za okoljsko škodo v skladu z 
načelom odgovornosti povzročitelja iz 
člena 191 PDEU, ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in socialno 
infrastrukturo, vključno s socialnimi 
stanovanji. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
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pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi izzivi, ki so posledica 
prilagoditev na podnebni prehod. V pomoč 
pri opredeljevanju naložb z velikim 
pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 31
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Josianne 
Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podporni 
mehanizmi ne bi smeli dodatno 
zaostrovati gospodarske razlike med 
regijami EU, temveč bi se morali 
osredotočiti na krepitev socialne kohezije 
med vsemi državljani EU. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
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večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod, 
da bi se tako ustvarile priložnosti za 
dolgoročno zaposlitev delavcev, ki so 
zaradi gospodarskega prestrukturiranja 
utrpeli največ posledic. V pomoč pri 
opredeljevanju naložb z velikim pozitivnim 
vplivom na okolje, ki so upravičene v 
okviru instrumenta, se lahko uporabi 
taksonomija EU za okoljsko trajnostne 
gospodarske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 32
Paolo Borchia

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju 
socialnih, poklicnih in ekonomskih 
razvojnih potreb v procesu prehoda, kakor 
je opisano v območnih načrtih za pravični 
prehod. Podprte naložbe lahko zajemajo 
energetsko in prometno infrastrukturo, 
omrežja za daljinsko ogrevanje, mobilnost, 
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pametno ravnanje z odpadki, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in socialno 
infrastrukturo, vključno s socialnimi 
stanovanji. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi izzivi, ki so posledica 
prilagoditev na podnebni prehod. V 
pomoč pri opredeljevanju naložb z velikim 
pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

pametno ravnanje z odpadki, energijo z 
nizkimi emisijami, vključno z zemeljskim 
plinom, in ukrepe za energijsko 
učinkovitost, vključno z obnovo in prenovo 
stavb, podporo prehodu na krožno 
gospodarstvo, sanacijo tal za rabo in 
dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Podpreti bi bilo mogoče tudi naložbe v 
druge sektorje, če ustrezajo sprejetim 
območnim načrtom za pravični prehod. 
Cilj instrumenta je s podpiranjem naložb, 
ki ne ustvarjajo zadostnih prihodkov, 
subjektom javnega sektorja zagotoviti 
dodatna sredstva za soočanje s socialnimi 
in gospodarskimi izzivi ter izzivi, povezani 
z zagotavljanjem zanesljive oskrbe z 
energijo, ki so posledica procesa 
energetskega prehoda.

Or. en

Predlog spremembe 33
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
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lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, premostitveno energetsko 
tehnologijo, denimo plinsko 
infrastrukturo, da bi prešli na plin iz 
obnovljivih virov, kot je vodik, omrežja za 
daljinsko ogrevanje, zeleno mobilnost, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč, mestno okoljsko infrastrukturo, 
varstvo kulturne in zgodovinske dediščine, 
pa tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in socialno 
infrastrukturo, vključno s socialnimi 
stanovanji. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi izzivi, ki so posledica 
prilagoditev na podnebni prehod. V pomoč 
pri opredeljevanju naložb z velikim 
pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 34
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Ne smejo 
se podpirati naložbe, povezane s 
proizvodnjo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenjem ali zgorevanjem fosilnih 
goriv. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Ključno merilo za 
dodelitev podpore bi morali biti število 
ustvarjenih novih delovnih mest. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 35
Eva Maydell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te tako neposredno kot posredno 
prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko denimo zajemajo energetsko in 
prometno infrastrukturo, omrežja za 
daljinsko ogrevanje, zeleno mobilnost, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in socialno 
infrastrukturo, vključno s socialnimi 
stanovanji, politiko zaposlovanja ter 
ukrepi proti upadanju prebivalstva in 
gospodarske dejavnosti. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Da se prepreči uporaba sklada za 
plačilo stroškov sanacije okoljske škode, 
za katero je odgovorno posamezno 
podjetje, in da ne bi izkrivili pobude za 
zmanjšanje onesnaževanja in drugih 
okoljskih učinkov, bi bilo treba podporo 
za naložbe v obnovitev in dekontaminacijo 
lokacij, obnovitev ekosistemov in projekte 
za spremembo namena uporabiti le v 
skrajnem primeru, ko ni podjetja, ki bi 
bilo pravno zavezano financirati te ukrepe 
v skladu z načelom odgovornosti 
povzročitelja obremenitve iz člena 191 
PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 37
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Susana Solís 
Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 38
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 39
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) Države članice in Komisija bi 
morale zagotoviti, da sklad prispeva k 
spoštovanju in spodbujanju enakosti med 
moškimi in ženskami v skladu s členom 8 
PDEU. Cilje enakosti spolov in 
ekonomsko neodvisnost žensk bi bilo treba 
pravočasno in dosledno zagotavljati v vseh 
razsežnostih in na vseh stopnjah priprave, 
spremljanja, izvajanja in ocenjevanja 
operativnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 40
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Po pričakovanjih naj bi se [250 000 
000] EUR iz dela v nepovratnih sredstvih v 
okviru instrumenta financiralo iz proračuna 
Unije v skladu z [novi predlog večletnega 
finančnega okvira] in naj bi za Evropski 
parlament in Svet pomenilo prednostni 
referenčni znesek v letnem proračunskem 
postopku v smislu točke 17 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. 
decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju13.

(8) Po pričakovanjih naj bi se 
[350 000 000] EUR iz dela v nepovratnih 
sredstvih v okviru instrumenta financiralo 
iz proračuna Unije v skladu z [novi predlog 
večletnega finančnega okvira] in naj bi za 
Evropski parlament in Svet pomenilo 
prednostni referenčni znesek v letnem 
proračunskem postopku v smislu točke 17 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. 
decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju13.

_________________ _________________
13 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013Q122
0(01).

13 UL C 373, 20.12.2013, str. 1. 1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1527811322830&ur
i=CELEX:32013Q1220(01).

Or. en
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Predlog spremembe 41
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato 
bi bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 
Unije, pri tem pa zagotoviti predvidljivost 
za naložbe in slediti pristopu, ki temelji na 
potrebah, in pristopu regionalne 
konvergence.

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi se upoštevali, in 
sicer na podlagi ključa za porazdelitev, 
predlaganega v uredbi o Skladu za pravični 
prehod.

Or. en

Predlog spremembe 42
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 

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

posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za prednostno 
razvrščanje dodelitev bi morali upoštevati 
ustrezna merila iz Uredbe (EU) 
.../...Evropskega parlamenta in Sveta 
[Uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb], možnosti 
projekta za uresničitev ciljev in 
zadovoljitev razvojnih potreb, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, prispevek k prehodu na 
podnebju prijaznejše gospodarstvo, 
splošni cilj spodbujanja regionalne in 
območne konvergence ter pomen dela v 
nepovratnih sredstvih za vzdržnost 
projekta. Podpora Unije iz te uredbe bi 
morala biti tako na voljo le državam 
članicam z vsaj enim sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. V programu 
dela in razpisih za zbiranje predlogov se 
bodo upoštevali tudi območni načrti za 
pravični prehod, ki so jih predložile države 
članice, da se poskrbi za zagotovitev 
skladnosti in doslednosti med različnimi 
stebri mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 43
Sira Rego, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 

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

sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije, vzpostavljena s to uredbo, bi zato 
morala biti na voljo le državam članicam, 
ki imajo sprejet vsaj en območni načrt za 
pravičen prehod in so pokazale jasno 
zavezanost k čimprejšnjemu doseganju 
podnebne nevtralnosti. V programu dela in 
razpisih za zbiranje predlogov se bodo 
upoštevali tudi območni načrti za pravični 
prehod, ki so jih predložile države članice, 
da se poskrbi za zagotovitev skladnosti in 
doslednosti med različnimi stebri 
mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 44
Eva Maydell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 45
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 46
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati le projektom, ki 
ne ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov, da bi bili finančno vzdržni in se 
financirali izključno s posojili pod tržnimi 
pogoji. Lastni prihodki bi morali ustrezati 
prihodkom, z izjemo proračunskih 
prerazporeditev, ki izvirajo neposredno iz 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
kot so prodaja, pristojbine ali cestnine, in 
kot dodatni prihranki zaradi nadgradnje 
obstoječih sredstev.

(15) Podporo v okviru tega instrumenta 
bi bilo treba zagotavljati ne le projektom, 
ki ne ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov, da bi bili finančno vzdržni in se 
financirali izključno s posojili pod tržnimi 
pogoji, temveč tudi javnim vzdržnim 
projektom. Lastni prihodki bi morali 
ustrezati prihodkom, z izjemo proračunskih 
prerazporeditev, ki izvirajo neposredno iz 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta, 
kot so prodaja, pristojbine ali cestnine, in 
kot dodatni prihranki zaradi nadgradnje 
obstoječih sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Zavračamo zamisel, da bi bili do financiranja upravičeni le finančno vzdržni projekt. Zasebni 
sektor ne sme imeti monopola nad dobičkonosnimi projekti.

Predlog spremembe 47
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah, bi bilo treba tako 
podporo prilagoditi. Ob upoštevanju tega, 
da imajo subjekti javnega sektorja v manj 
razvitih regijah, kakor so opredeljene v 
členu 102(2) Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], na splošno manjše 
zmogljivosti za javne naložbe, bi morale 
biti stopnje nepovratnih sredstev pri 
posojilih takim subjektom sorazmerno 
višje.

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah, bi bilo treba tako 
podporo prilagoditi. Ob upoštevanju tega, 
da imajo subjekti javnega sektorja v manj 
razvitih regijah, kakor so opredeljene v 
členu 102(2) Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], na splošno manjše 
zmogljivosti za javne naložbe, bi morale 
biti stopnje nepovratnih sredstev pri 
posojilih takim subjektom sorazmerno 
višje. Posojila v okviru tega instrumenta 
se ne bi smela upoštevati pri izračunu 
meril v okviru evropskega semestra.

Or. en
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Predlog spremembe 48
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. Glavni razlogi v zvezi s 
tem so težave javnih subjektov pri 
podpiranju tistih naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in 
koristijo območjem z najbolj negativnimi 
vplivi podnebnega prehoda, brez podpore 
EU v nepovratnih sredstvih ter potreba po 
usklajenem izvedbenem okviru pod 
neposrednim upravljanjem. Ker se ti cilji 
lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

(22) Države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, torej 
vzvoda za javne naložbe na območjih, na 
katera prehod k podnebni nevtralnosti 
najbolj vpliva, ob zadovoljevanju ustreznih 
razvojnih potreb. Glavni razlogi v zvezi s 
tem so težave javnih subjektov pri 
podpiranju naložb za območja, ki utrpela 
največ negativnih posledic zaradi 
podnebnega in energetskega prehoda, 
vendar ne ustvarjajo zadostnega toka 
lastnih prihodkov in jih predstavnik 
projekta ne bi financiral v istem časovnem 
okviru ali v enakem obsegu brez elementa 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije in 
potrebe po skladnem izvedbenem okviru v 
okviru neposrednega upravljanja. Ker se 
ti cilji lažje dosežejo na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 PEU. Po načelu 
sorazmernosti iz tega člena ta uredba ne 
presega potrebnega za dosego tega cilja –

Or. en

Predlog spremembe 49
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa instrument za posojila v 
javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: 
instrument), ki podpira subjekte javnega 
sektorja z združevanjem nepovratnih 
sredstev iz proračuna Unije s posojili, ki jih 

Ta uredba določa instrument za posojila v 
javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: 
instrument), ki podpira subjekte javnega 
sektorja z združevanjem nepovratnih 
sredstev iz proračuna Unije s posojili, ki jih 
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odobrijo finančni partnerji, ter cilje tega 
instrumenta. Določa pravila glede dela v 
nepovratnih sredstvih Unije v okviru tega 
instrumenta, ki zajema zlasti proračun 
Unije za obdobje 2021–2027, ter oblike 
podpore Unije in določbe o upravičenosti.

v skladu s svojimi pravili, politiko dajanja 
posojil in postopki EIB odobrijo finančni 
partnerji, ter cilje tega instrumenta. Določa 
pravila glede dela v nepovratnih sredstvih 
Unije v okviru tega instrumenta, ki zajema 
zlasti proračun Unije za obdobje 2021–
2027, ter oblike podpore Unije in določbe 
o upravičenosti.

Or. en

Predlog spremembe 50
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Instrument zagotavlja podporo za območja 
Unije, ki se soočajo z resnimi socialnimi, 
okoljskimi in gospodarskimi izzivi, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na cilj Unije za 
leto 2030 glede podnebnega in podnebno 
nevtralnega, okoljsko trajnostnega, v 
celoti temelječega na obnovljivih virih 
energije in krožnega gospodarstva Unije, 
ki je zelo gospodarno z viri in energijo, 
najpozneje do leta 2040.

Instrument posredno ali neposredno ne 
podpira naložb, povezanih s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem, 
prevozom ali zgorevanjem fosilnih goriv.

Or. en

Predlog spremembe 51
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao 
Barandica, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

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

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

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebne in energetske cilje Unije za leto 
2030, kot so določeni v Uredbi (EU) .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta [o 
vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 
2018/1999 (evropska podnebna pravila)], 
ter podnebno in ogljično nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 52
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Instrument zagotavlja podporo območjem 
v Uniji v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP].

Or. en

Predlog spremembe 53
Paolo Borchia

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 

Instrument zagotavlja podporo za območja 
Unije, ki se soočajo z resnimi socialnimi, 
gospodarskimi in energetskimi izzivi, ki 
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izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

izhajajo iz procesa energetskega prehoda.

Or. en

Predlog spremembe 54
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. „upravičenec“ pomeni pravni 
subjekt javnega sektorja, ki je ustanovljen 
v državi članici kot subjekt javnega prava 
ali kot javni subjekt zasebnega prava, 
pooblaščen za opravljanje javne storitve, s 
katerim je bil v okviru instrumenta 
podpisan sporazum o nepovratnih 
sredstvih; Javno-zasebna partnerstva se 
ne morejo šteti za „upravičenca“.

Or. en

Predlog spremembe 55
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 56
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. „finančni partnerji“ pomenijo EIB, 
druge mednarodne finančne institucije, 
nacionalne spodbujevalne banke in 
finančne institucije, s katerimi Komisija 
podpiše upravni sporazum, ki je 
popolnoma v skladu s pravili EIB glede 
posojilnih politik in postopkov, da se 
zagotovi najvišja možna raven 
sodelovanja v okviru instrumenta;

Or. en

Predlog spremembe 57
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 58
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. „dodatnost“ pomeni podporo 
projektom, ki ne zagotavljajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov in se ne bi 
financirali brez elementa odobritve 
podpore iz proračuna Unije, vendar 
prispevajo k splošnim ciljem iz člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 59
Eva Maydell

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. „dodatnost“ pomeni podporo 
projektom, ki ne zagotavljajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov za kritje stroškov 
naložb in prispevajo k splošnim ciljem iz 
člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 60
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. „dodatnost“ pomeni podporo 
projektom, ki ne zagotavljajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov in se ne bi 
financirali brez elementa odobritve 
podpore iz proračuna Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. „načelo, da se ne škoduje 
bistveno“, pomeni vzdržati se povzročanja 
„bistvenega škodovanja“, kot je 
opredeljeno v členu 17 Uredbe 
(EU) 2020/852 [uredba o taksonomiji].

Or. en

Predlog spremembe 62
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive in priložnosti, ki izhajajo iz procesa 
prehoda na cilj Unije za leto 2030 za 
podnebno in energetsko ter podnebno 
nevtralno gospodarstvo v korist območij 
Unije, opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, ki so jih države članice 
pripravile v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP], v skladu z evropskim 
stebrom socialnih pravic, cilji 
trajnostnega razvoja OZN in cilji 
Pariškega sporazuma ter postopki 
„minimalnih zaščitnih ukrepov“, 
opredeljenimi v členu 18 Uredbe (EU) 
2020/852 [uredba o taksonomiji].

Or. en
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Predlog spremembe 63
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 64
Eva Maydell

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 65
Paolo Borchia

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 66
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja za 
zadovoljevanje razvojnih potreb regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 67
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González 
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Casares, Carlos Zorrinho

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov za zmanjšanje 
okoljskega odtisa v skladu z našimi 
podnebnimi cilji, ki zagotavljajo 
dolgoročno trajno zaposlovanje, vendar ne 
ustvarjajo zadostnega toka lastnih 
prihodkov in se ne bi financirali brez 
podpore v obliki nepovratnih sredstev iz 
proračuna Unije.

Or. en

Predlog spremembe 68
Eva Maydell

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 69
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 70
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, 
Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v dodatna sredstva, 
dodeljena v proračunu Unije za obdobje 
2021–2027, se del podpore, ki se v okviru 
tega instrumenta zagotavlja v nepovratnih 
sredstvih, financira iz:

1. Brez poseganja v dodatna sredstva, 
dodeljena v proračunu Unije za obdobje 
2021–2027, se del podpore, ki se v okviru 
tega instrumenta zagotavlja v nepovratnih 
sredstvih, in svetovanje financirata iz:

Or. en

Predlog spremembe 71
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

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

(a) sredstev iz proračuna Unije, in sicer 
v znesku 250 000 000 EUR v tekočih 
cenah, ter

(a) sredstev iz proračuna Unije, in sicer 
v znesku 350 000 000 EUR v tekočih 
cenah, ter

Or. en

Obrazložitev

Viri morajo biti bolj velikodušni in ne temeljiti predvsem na pričakovanih donosih 
neporabljenih sredstev.

Predlog spremembe 72
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sredstev iz proračuna Unije, in sicer 
v znesku 250 000 000 EUR v tekočih 
cenah, ter

(a) sredstev iz proračuna Unije, in sicer 
v znesku 300 000 000 EUR v cenah iz leta 
2018, ter

Or. en

Predlog spremembe 73
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) namenskih prejemkov iz odstavka 2 
do najvišjega zneska 1 275 000 000 EUR v 
tekočih cenah.

(b) namenskih prejemkov iz odstavka 2 
do najvišjega zneska 1 275 000 000 EUR v 
cenah iz leta 2018.

Or. en

Predlog spremembe 74
Mikuláš Peksa
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, ter za upravne 
odhodke in provizije finančnih partnerjev.

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, ter za upravne 
odhodke finančnih partnerjev.

Or. en

Predlog spremembe 75
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Sredstva do zneska 25 000 000 
EUR od sredstev iz odstavka 1 se 
zagotovijo za dejavnosti iz člena 3(3).

6. Sredstva do zneska 
25 000 000 EUR od sredstev iz odstavka 1 
se zagotovijo za dejavnosti iz člena 3(3) in 
se zanje ne uporabljajo nacionalne 
predhodne dodelitve.

Or. en

Predlog spremembe 76
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sredstva iz člena 4(1) se po odbitku 
rezervacije za tehnične in upravne odhodke 
iz člena 4(5) uporabijo za financiranje 

1. Sredstva iz člena 4(1) se po odbitku 
virov iz člena 4(6) in rezervacije za 
tehnične in upravne odhodke iz člena 4(5) 
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projektov v skladu z odstavkoma 2 in 3. uporabijo za financiranje projektov v 
skladu z odstavkoma 2 in 3.

Or. en

Predlog spremembe 77
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje 31. 
decembra 2024, podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

2. Podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

Or. en

Obrazložitev

Zavračamo možnost, da bi sredstva sklada dodeljevali na konkurenčni osnovi. Gre namreč za 
instrument solidarnosti, ki naj bi prispeval k evropski koheziji, ne pa povečeval neenakosti 
med regijami.

Predlog spremembe 78
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 
2025, se podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom, zagotovi brez 
predhodno dodeljenega nacionalnega 
deleža in na konkurenčni osnovi na ravni 

črtano
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Unije, dokler se ne izčrpajo preostala 
sredstva. Pri dodeljevanju takih 
nepovratnih sredstev se upoštevata 
potreba po zagotovitvi predvidljivosti 
naložb in spodbujanje regionalne 
konvergence.

Or. en

Predlog spremembe 79
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku sredstev iz člena 4(1) te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 80
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

4. Komisija z delegiranim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku vseh razpoložljivih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 81
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Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ureditev revizije je v skladu s finančno 
uredbo, po kateri so Komisiji podeljene 
potrebne pravice in dostop za ad hoc 
revizije, Evropskemu računskemu sodišču 
za obvezno letno revizijsko poročilo, 
Evropskemu uradu za boj proti goljufijam 
(OLAF) za upravne preiskave in 
Evropskemu javnemu tožilstvu za 
kazenske preiskave.

Or. en

Predlog spremembe 82
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do podpore Unije v okviru instrumenta so 
upravičeni samo projekti, ki prispevajo k 
doseganju ciljev iz člena 3 in izpolnjujejo 
vse naslednje pogoje:

Instrument ne podpira dejavnosti, ki so 
izvzete v skladu s členom [5] Uredbe 
[uredba o SPP].

Do podpore Unije v okviru instrumenta so 
upravičeni samo projekti, ki prispevajo k 
doseganju ciljev iz člena 3 in izpolnjujejo 
vse naslednje pogoje:

Or. en

Predlog spremembe 83
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda proti 
podnebnim in energetskim ciljem Unije do 
leta 2030 ter prehoda na energetsko in 
podnebno nevtralno gospodarstvo v Uniji 
do leta 2050, prispevajo pa tudi k ciljem in 
potrebam območij, opredeljenih v 
območnem načrtu za pravični prehod, tudi 
če se ne nahajajo na teh območjih;

Or. en

Predlog spremembe 84
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih, delavskih ali okoljskih 
izzivov, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, ter 
koristijo najbolj prizadetim območjem, 
opredeljenim v območnem načrtu za 
pravični prehod, tudi če se ne nahajajo na 
teh območjih;

Or. en

Predlog spremembe 85
Eva Maydell

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih neposrednih ali 
posrednih socialnih, gospodarskih ali 
okoljskih izzivov, ki izhajajo iz procesa 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, ter koristijo območjem, 
opredeljenim v območnem načrtu za 
pravični prehod, tudi če se ne nahajajo na 
teh območjih;

Or. en

Predlog spremembe 86
Paolo Borchia

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih izzivov ali izzivov energetske 
varnosti, ki izhajajo iz procesa 
energetskega prehoda, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na teh območjih;

Or. en

Predlog spremembe 87
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, 
Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) z odstopanjem od odstavka 1(b) 
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lahko projekti, ki prejemajo podporo 
Unije v okviru instrumenta, prejmejo tudi 
svetovalno in tehnično pomoč za pripravo, 
razvoj in izvajanje iz drugih programov 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 88
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) za projekte je mogoče dokazati, da 
„ne povzročajo znatne škode“, ne vodijo v 
vezanost na ogljično intenzivna sredstva 
in ne ovirajo uporabe brezogljičnih 
alternativ;

Or. en

Predlog spremembe 89
Eva Maydell

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 90
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) stroški projektov, povezani z 
zneskom nepovratnih sredstev, če so 
zagotovljena, se ne podpirajo v okviru 
drugih programov Unije;

Or. en

Predlog spremembe 91
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Susana Solís 
Pérez, Katalin Cseh, Bart Groothuis

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) instrument ne podpira dejavnosti, 
ki so izvzete v skladu s členom [5] Uredbe 
(EU) .../... [uredba o SPP];

Or. en

Predlog spremembe 92
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov, da bi se lahko 
financirali brez podpore Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 93
Eva Maydell
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov, da bi se lahko 
financirali brez podpore Unije.

(d) projekti ne ustvarjajo zadostnega 
toka lastnih prihodkov, da bi se lahko brez 
podpore Unije financirali enako dolgo ali 
v enakem obsegu;

Or. en

Predlog spremembe 94
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) stranski proizvodi projektov, kot so 
študije, programska orodja in arhitekturni 
načrti, se zasnujejo po načelu odprtih 
virov in so na voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 95
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Komisija lahko v skladi s členom 8(1)(d) 
odobri projekte, ki zagotavljajo energetsko 
diverzifikacijo in zanesljivost oskrbe s 
prehodnim nosilcem energije, ki je bil v 
okviru Sklada za pravični prehod že 
sprejet.
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Or. en

Predlog spremembe 96
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

V skladu s členom 129 finančne uredbe 
mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema 
sredstva Unije, popolnoma sodelovati pri 
varovanju finančnih interesov Unije ter 
kot pogoj za prejetje sredstev omogoči 
odgovornemu odredbodajalcu potrebne 
pravice in dostop. Nepovratna sredstva in 
posojila iz tega instrumenta lahko 
prejmejo le države članice, ki sodelujejo v 
okrepljenem sodelovanju v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1939 o določitvi 
mandata evropskega javnega tožilca.

Or. en

Predlog spremembe 97
Izabela-Helena Kloc

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na merila iz člena 197 finančne 
uredbe se lahko v skladu s to uredbo kot 
možni upravičenci prijavijo samo pravni 
subjekti javnega sektorja, ustanovljeni v 

Ne glede na merila iz člena 197 finančne 
uredbe se lahko v skladu s to uredbo kot 
možni upravičenci prijavijo samo pravni 
subjekti, ustanovljeni v državi članici kot 



AM\1212346SL.docx 47/58 PE657.176v01-00

SL

državi članici kot subjekti javnega prava ali 
kot subjekti zasebnega prava, pooblaščeni 
za opravljanje javne storitve.

subjekti javnega prava ali kot subjekti 
zasebnega prava, pooblaščeni za izvajanje 
javno-zasebnega partnerstva ali 
opravljanje druge javne storitve.

Or. en

Predlog spremembe 98
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 30 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 40 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

Or. en

Predlog spremembe 99
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za 
zmanjšanje zneska nepovratnih sredstev 
ali odpoved sporazuma o nepovratnih 
sredstvih tudi to, da v dveh letih po 
datumu podpisa sporazuma o nepovratnih 

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe in po posvetovanju s 
finančnim partnerjem lahko Komisija 
znesek nepovratnih sredstev prekine, 
zmanjša ali enostransko odpove, in sicer 
pod naslednjimi pogoji:
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sredstvih ni podpisana ekonomsko 
najpomembnejša pogodba o dobavi blaga, 
izvedbi gradnje ali izvedbi storitev, kadar 
je sklenitev take pogodbe predvidena v 
sporazumu o nepovratnih sredstvih.

a) zmanjšanje se uporabi, če v dveh letih 
od datuma podpisa sporazuma o 
nepovratnih sredstvih ni podpisana 
ekonomsko najpomembnejša pogodba o 
dobavi blaga, izvedbi gradnje ali izvedbi 
storitev, kadar je sklenitev take pogodbe 
predvidena v s sporazumu o nepovratnih 
sredstvih ali posojilu;
b) prekinitev se uporabi, če pristojni 
organ EU, namreč urad OLAF ali 
Evropsko javno tožilstvo, izvaja upravno 
ali kazensko preiskavo;
c) odpoved se uporabi, če se pri revizijah 
ali preiskavah odgovornih organov EU 
ugotovi, da obstajajo dokazi o slabem 
upravljanju sredstev, kot so goljufije, 
korupcija ali visoka stopnja napak;
d) odpoved se uporabi, če katera koli 
institucija EU ugotovi, da imajo države 
članice ali regije, ki so prejemnice 
sredstev EU, nepovratnih sredstev ali 
posojil, ponovno splošne pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države.

Or. en

Predlog spremembe 100
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja, kadar 
se podpora Unije kombinira s shemo 
posojil ali kadar ni predvidena pogodba o 
dobavi blaga, izvedbi gradnje ali izvedbi 
storitev.

črtano
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V takih primerih se lahko po posvetovanju 
s finančnim partnerjem znesek 
nepovratnih sredstev zmanjša ali 
sporazum o nepovratnih sredstvih odpove, 
s tem povezani plačani zneski pa izterjajo, 
v skladu s pogoji iz sporazuma o 
nepovratnih sredstvih.

Or. en

Predlog spremembe 101
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V takih primerih se lahko po posvetovanju 
s finančnim partnerjem znesek 
nepovratnih sredstev zmanjša ali 
sporazum o nepovratnih sredstvih odpove, 
s tem povezani plačani zneski pa izterjajo, 
v skladu s pogoji iz sporazuma o 
nepovratnih sredstvih.

V takih primerih se vsi s tem povezani 
zneski, plačani po zmanjšanju, prekinitvi 
ali odpovedi s strani Komisije, brez 
nepotrebnega odlašanja izterjajo.

Or. en

Predlog spremembe 102
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svetovalna podpora v okviru 
instrumenta se izvaja s posrednim 
upravljanjem v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

1. Svetovalna podpora v okviru 
instrumenta se izvaja s posrednim 
upravljanjem v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU], in se zanjo 
ne uporabljajo nacionalne predhodne 
dodelitve.
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Or. en

Predlog spremembe 103
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe.

Komisija v skladu s členom 17 sprejme 
delegirane akte za pripravo programov 
dela v skladu s členom 110 finančne 
uredbe. V njih so določena merila in 
pogoji upravičenosti za izbiro projektov in 
njihovo prednostno razvrstitev. Pri teh 
merilih se upošteva prispevek projekta k 
ciljem in potrebam, opredeljenim v 
območnih načrtih za pravični prehod, ter 
prispevek k podnebnim in energetskim 
ciljem EU za leto 2030 in k cilju podnebne 
nevtralnosti ter ustrezna merila iz [uredbe 
o taksonomiji]. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 104
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 

Instrument se izvaja z letnimi programi 
dela, vzpostavljenimi v skladu s členom 
110 finančne uredbe. Komisija programe 
dela sprejme z delegiranim aktom. Ta se 
sprejme v skladu s členom 17 te uredbe. V 
programih dela se določijo razpisi za 
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členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe. zbiranje predlogov, vključno z možnostjo 
uporabe vseh nacionalnih delnic do 31. 
decembra 2024.

Or. en

Predlog spremembe 105
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Izbira finančnih partnerjev, ki niso EIB

Pogoje in postopke za izbiro finančnih 
partnerjev, ki niso EIB, Komisija določi z 
izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz 
člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Pogoji za upravičenost v zvezi z izbiro teh 
finančnih partnerjev ustrezajo ciljem 
instrumenta.
Komisija pri izbiri finančnih partnerjev 
upošteva zlasti njihovo zmogljivost:
(a) za povečanje učinka jamstva EU z 
lastnimi sredstvi;
(b) za ustrezno geografsko diverzifikacijo 
instrumenta in za omogočenje 
financiranja manjših projektov;
(c) za temeljito izvajanje zahtev iz členov 
155(2) in 155(3) finančne uredbe v zvezi z 
izogibanjem davkom, davčnimi 
goljufijami, davčno utajo, pranjem 
denarja, financiranjem terorizma in 
nekooperativnimi jurisdikcijami;
(d) za zagotovitev preglednosti in javnega 
dostopa do informacij o posameznih 
projektih; (e) za zagotovitev usklajenosti 
posojilne politike s podnebnimi in 
energetskimi cilji Unije do leta 2030 in 
ciljem podnebne nevtralnosti;
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(f) za vključevanje analize okoljskih, 
podnebnih, socialnih in upravljavskih 
dejavnikov v izbiro in ocenjevanje 
projektov; Komisija rezultate izbire objavi.

Or. en

Predlog spremembe 106
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za operacije, ki se financirajo iz 
instrumenta, se uporabljata preverjanje in 
spremljanje podnebne, okoljske in 
socialne trajnostnosti, da bi čim bolj 
zmanjšali škodljive učinke in čim bolj 
povečali koristi za podnebno, okoljsko in 
socialno razsežnost v skladu s cilji Unije. 
Subjekti, ki zaprosijo za financiranje, v ta 
namen posredujejo ustrezne informacije 
na podlagi smernic, ki jih pripravi 
Komisija. Projekti, ki ne dosegajo 
določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja.

Or. en

Predlog spremembe 107
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Preglednost

1. Upravičenci v korist širše javnosti 
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zagotovijo čim večjo preglednost v zvezi z 
ukrepi in finančnimi tokovi v okviru tega 
instrumenta, vključno s spletnim 
razkritjem finančnih upravičencev v 
strojno berljivi obliki.
2. Upravičenci v skladu z Direktivo (EU) 
2019/1024 o odprtih podatkih in ponovni 
uporabi informacij javnega sektorja 
objavijo vse ustrezne informacije o svojih 
projektih v standardizirani in primerljivi 
odprti in strojno berljivi obliki, in sicer v 
uradnem javno dostopnem registru, 
kamor med drugim sodijo: predlogi 
projektov, izjava o neobstoju navzkrižja 
interesov, zapisniki sestankov, ocene 
učinka, pogodbe, poročila o oceni in 
reviziji ter vsa javna naročila se objavijo 
na portalu odprtih podatkov EU;
3. Vsi objavljeni podatki bi morali biti na 
voljo za nedoločen čas. Institucije Unije in 
države članice bi morale nuditi 
sodelovanje pri logističnih ukrepih, da bi 
bili vsi ti podatki na voljo širši javnosti 
tudi po tem, ko upravičenec preneha 
obstajati.

Or. en

Predlog spremembe 108
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Vmesna ocena instrumenta se 
opravi do 30. junija 2025, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod. V oceni se tudi 
prikaže, kako naj bi podpora Unije, ki se 
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zagotavlja v okviru instrumenta, 
prispevala k doseganju ciljev politike EU 
glede trajnosti, zlasti podnebnih in 
energetskih ciljev Unije do leta 2030 ter 
cilja prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji najpozneje do leta 
2050.

Or. en

Predlog spremembe 109
Eva Maydell

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 110
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Morten Petersen, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez, 
Katalin Cseh, Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V oceni se analizira tudi, kako 
podpora Unije, ki se zagotavlja v okviru 
instrumenta, prispeva k doseganju ciljev 
trajnostne politike EU, zlasti podnebnih in 
energetskih ciljev Unije do leta 2030 ter 
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cilja prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v Uniji do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 111
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Revizije uporabe podpore Unije v 
okviru instrumenta, ki jih opravijo osebe 
ali subjekti, vključno s tistimi, ki jih niso 
pooblastili institucije ali organi Unije, so 
osnova za splošno zagotovilo v skladu s 
členom 127 finančne uredbe.

1. Revizije uporabe podpore Unije v 
okviru instrumenta izvede Evropsko 
računsko sodišče v skladu s členom 287 
PDEU. Evropsko računsko sodišče poleg 
obveznega letnega revizijskega poročila 
[... let] po začetku veljavnosti te uredbe 
izda še posebno poročilo o izvajanju tega 
instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 112
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni partnerji Komisiji in vsem 
imenovanim revizorjem predložijo vse 
razpoložljive dokumente, ki jih ti organi 
potrebujejo za izpolnjevanje svojih 
obveznosti.

2. Finančni partnerji in upravičenci 
Komisiji, Evropskemu računskemu 
sodišču in vsem drugim imenovanim 
revizorjem predložijo vse razpoložljive 
dokumente in informacije, ki jih ti organi 
potrebujejo za izpolnjevanje svojih 
obveznosti.

Or. en
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Predlog spremembe 113
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Finančni partnerji razkrijejo in na 
svojem spletnem mestu objavijo vse 
relevantne informacije o financiranih 
projektih, tudi o končnih upravičencih.

Or. en

Predlog spremembe 114
Mikuláš Peksa
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 19 statuta EIB po prejetju javno 
objavi vsa mnenja o projektih, 
izbranih/financiranih v okviru tega 
instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 115
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga I – točka A – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Instrument za povezovanje Evrope 
(IPE): Uredba (EU) št. 1316/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta 

črtano
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za povezovanje Evrope, spremembi 
Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi 
uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 
67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), 
kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem 
skladu za strateške naložbe, Evropskem 
svetovalnem vozlišču za naložbe in 
Evropskem portalu naložbenih projektov 
ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 
in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za 
strateške naložbe (UL L 169, 1.7.2015, str. 
1).

Or. en

Predlog spremembe 116
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga I – točka C – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Dolžniški instrument instrumenta 
za povezovanje Evrope (CEF DI): Uredba 
(EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 
povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 
(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 
L 348, 20.12.2013, str. 129).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 117
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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7. Zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov

7. Zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, če je to izvedljivo za izračun

Or. en

Predlog spremembe 118
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Število ohranjenih delovnih mest

Or. en

Predlog spremembe 119
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Število novonastalih delovnih mest

Or. en

Predlog spremembe 120
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7c. Učinek na BDP podprtega 
območja

Or. en


