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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Trideset let po tem, ko je srednjevzhodna Evropa krenila na pot korenitega preoblikovanja s 
komunizma in osredno načrtovanega gospodarstva na demokracijo in prosti trg, Evropska unija 
začenja s podobno obsežnim in ambicioznim tridesetletnim prehodom, da bi postala prvo 
podnebno nevtralno gospodarstvo na svetu. Tako kot preoblikovanje po letu 1989 tudi evropski 
zeleni dogovor prinaša sistemski prehod, ki bo spremenil ne le naš način proizvodnje, potrošnje 
in življenja, temveč tudi Evropo samo in bo navdih za druge. 

Težke izkušnje s preoblikovanjem po letu 1989 kažejo, da bo prehod na čisto energijo uspešen 
in nepovraten samo, če ne bo prezrt nihče, ne državljan, ne regija, ne država članica. Tukaj gre 
za evropsko solidarnost, uresničenje naših ambicij v teku desetletij, ne glede na politične ali 
gospodarske cikle, ter za trajnostno blaginjo vseh Evropejcev. Izpolnitev tega je končni interes 
Sklada za pravični prehod (SPP). 

Na to pot izjemne preobrazbe se odpravljamo združeni v skupni ambiciji, a z različnih začetnih 
točk, zato se izzivi, s katerimi se soočamo, med regijami in državami članicami EU razlikujejo 
po obsegu in velikosti. SPP mora biti naše glavno sredstvo za zagotavljanje, da bodo te razlike 
postopoma, vendar učinkovito odpravljene, kar bo EU omogočilo, da uspe kot celota in da bodo 
vsi Evropejci imeli ustrezno korist od tega prehoda.

Pripravljavec mnenja je prepričan, da je energetski prehod v osredju evropskega zelenega 
dogovora in da največji izziv čaka regije z visokimi stopnjami pridobivanja trdnih fosilnih 
goriv. Grozi jim največja neposredna izguba delovnih mest, zapiranje premogovnikov pa 
ogroža njihovo celotno dobavno verigo, zato bo v njih veliko težje vlagati v novo, čisto 
industrijo, pogosto na zemljiščih, ki se posedajo. V teh regijah je tradicija trdega dela še posebej 
negovana, kar je treba ceniti in podpirati. Brez potrebne pomoči bodo državljani v teh regijah, 
zlasti mladi, izgubili občutek moči, pa tudi zaupanje v Evropsko unijo kot skupnost, ki jim 
lahko ponudi stabilno prihodnost.

SPP ne bo oral novih ledin. Odbor ITRE je pomagal vzpostaviti temelj za delovanje tega sklada. 
Skupaj s podpredsednikom za energetsko unijo in komisarjem za energijo in podnebje je leta 
2017 ustanovil platformo EU za premogovniške regije v prehodu, ki naj bi pomagala pri 
preoblikovanju energetskega sektorja in ublažila njegov družbeni vpliv, pri čemer bi 
financiranje predlogov v okviru pilotnega projekta pod pokroviteljstvom odbora ITRE potekalo 
do leta 2021. S tem je bila lokalnim organom teh regij zagotovljena nepovratna tehnična 
podpora. Odbor ITRE je kot nadaljnji ukrep na podlagi pobude svojega predsednika podprl 
predlog, da se v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira vzpostavi namenski sklad za 
premogovniške regije v prehodu. 

Ta prizadevanja so privedla do ustanovitve SPP. Ker Evropska unija zdaj uvaja vse ključne 
elemente, ki naj bi omogočili, da bomo do leta 2050 postali podnebno nevtralni, je SPP še toliko 
pomembnejši in nujen. Postal je nepogrešljiv element za uspeh evropskega zelenega dogovora. 

Pripravljavec mnenja meni:

1) da bodo potrebne nove naložbe brez primere, da bi Evropska unija dosegla podnebno 
nevtralnost. Sistematično jih morajo spremljati ustrezni ukrepi, s katerimi bomo zagotovili 
ohranjanje gospodarske učinkovitosti, energetske varnosti in cenovne dostopnosti, prehod 
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pa mora biti pravičen in družbeno sprejemljiv. Ta dva elementa, naložbe in solidarnostni 
ukrepi, sta skupaj bistvena za prehod EU na podnebno nevtralnost, da bi hkrati okrepili našo 
globalno konkurenčnost, vodilni položaj industrije, rast in blaginjo naših družb.

2) SPP je temelj takšnega prehoda. Ker bo preobrazba zelo obsežna, bodo morala tudi sredstva 
SPP ustrezati njenemu obsegu. Znatno bo treba povečati proračunska sredstva sklada, in 
sicer na podlagi novih virov, ki bodo dopolnjevali kohezijske ali sektorske politike, orodja 
in sklade EU, ne bodo pa jih nadomestili. Poleg tega mora ostati ločena proračunska vrstica 
v naslednjih večletnih finančnih okvirih vsaj do leta 2050.

3) Glede na zastavljeni cilj bi moralo biti 80 % proračuna SPP namenjenih premogovniškim 
regijam, saj se bodo spopadle z največjimi sistemskimi izzivi, ki jih prinaša prehod na 
podnebno nevtralnost.

4) Bistvenega pomena je tesno in neposredno sodelovanje z regionalnimi in lokalnimi organi, 
ki so najbolj primerni, da pomagajo usmeriti podporo tja, kjer bo v ciljnih regijah najbolj 
učinkovita. Ker je SPP osredotočen na regije, ki se bodo zaradi prehoda soočale z največjimi 
izzivi, vključno s pričakovanim znatnim zmanjšanjem prihodkov samouprave, bi morali 
imeti upravičeni projekti možnost koristiti do največ 75 % ustreznih stroškov.

5) Glede obsega podpore SPP mora seznam upravičenih dejavnosti bolje odražati potrebo po:

– revitalizaciji nekdanjih rudnikov in elektrarn;

– boju proti onesnaževanju zraka in energetski revščini ter hitremu zmanjševanju emisij s 
prehodom z uporabe premoga, pri katerem igrajo ključno vlogo naložbe v zemeljski plin 
in daljinsko ogrevanje;

– naložbah v energijo iz obnovljivih virov;

– produktivnih naložbah v družbe, vključno z regionalnimi in lokalnimi podjetji v javni 
lasti, malimi in srednjimi podjetji ter zagonskimi podjetji;

– naložbah v čisto mestno mobilnost in alternativna goriva;

– naložbah v srebrno gospodarstvo in družbene inovacije.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

__________________ __________________
11 COM(2019)0640, 11.12.2019. 11 COM(2019)0640, 11.12.2019.
12 COM(2020)0021, 14.1.2020. 12 COM(2020)0021, 14.1.2020.

Or. en

Predlog spremembe 2

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Da bi bil uspešen, mora biti prehod 
pravičen in družbeno sprejemljiv za vse ter 
upoštevati gospodarsko učinkovitost, 
energetsko varnost in cenovno dostopnost 
energije. Zato morajo Unija in države 
članice že od vsega začetka upoštevati 
njegove gospodarske in socialne posledice 
ter uporabiti vse možne instrumente za 
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ublažitev negativnih posledic. Pri tem ima 
proračun Unije pomembno vlogo, da se 
zagotovi, da nihče ne bo zaostal.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) S to uredbo se vzpostavlja Sklad za 
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: 
SPP), ki je eden od stebrov mehanizma za 
pravičen prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike v povezavi z energetsko 
politiko. Cilj SPP je zagotoviti solidarnost, 
omogočiti učinkovit energetski prehod na 
podnebno nevtralno gospodarstvo Unije 
ter ublažiti negativne učinke podnebnega 
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SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 
gospodarstva ter blažitvijo negativnih 
posledic za zaposlovanje. To se odraža v 
specifičnem cilju SPP, ki je opredeljen na 
isti ravni in naveden skupaj s cilji politike 
iz člena [4] Uredbe EU [nova uredba o 
skupnih določbah].

prehoda s podpiranjem najbolj prizadetih 
območij in zadevnih delavcev, hkrati pa 
povečati svetovno konkurenčnost in 
vodilni položaj Unije v industriji ter rast 
in blagostanje. V skladu s specifičnim 
ciljem SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira 
SPP, neposredno prispevati k pravičnemu 
energetskemu prehodu in lajšanju posledic 
prehoda s financiranjem naložb v 
nizkoemisijsko proizvodnjo energije, 
financiranjem diverzifikacije in 
modernizacije lokalnega gospodarstva ter 
blažitvijo negativnih posledic za 
zaposlovanje. To se odraža v specifičnem 
cilju SPP, ki je opredeljen na isti ravni in 
naveden skupaj s cilji politike iz člena [4] 
Uredbe EU [nova uredba o skupnih 
določbah].

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Sredstva SPP bi morala biti zajetna 
in skladna z ambicioznim ciljem sklada 
ter dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike. Zaradi 
vzpostavitve SPP ne bi smelo priti do 
zmanjšanja ali prenosa sredstev, ki jih 
zajema Uredba (EU).../... [nova uredba o 
skupnih določbah], ali sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so močno odvisne od 
trdnih fosilnih goriv in ki se bodo morale 
zaradi prehoda na podnebno nevtralnost 
prilagoditi in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. SPP bi zato moral 
pokrivati vse države članice, razdelitev 
finančnih sredstev pa bi morala odražati 
sposobnost držav članic za financiranje 
naložb, potrebnih za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva, 
so tehnološko izvedljive in dolgoročno 
trajnostne, ob upoštevanju vseh ciljev 
zelenega dogovora. Financirani projekti bi 
morali prispevati k postopnemu prehodu 
na inovativno, konkurenčno, podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo. Podpora 
za sektorje z visokimi emisijami CO2, kot 
so proizvodnja energije na osnovi 
premoga, lignita, šote in naftnega skrilavca 
ali dejavnosti izkopavanja teh trdnih 
fosilnih goriv, bi morala biti povezana s 
postopnim opuščanjem dejavnosti in 
ustreznim zmanjšanjem stopnje 
zaposlenosti, kar bi bilo treba opraviti ob 
sodelovanju socialnih partnerjev in v 
razumnem časovnem okviru. Da bi 
preoblikovali te sektorje, bi morala 
podpora spodbujati energetsko 
učinkovitost in dejavnosti z manjšimi 
emisijami ogljika z uvajanjem novih 
tehnologij, obnovljivimi viri energije, 
naložbami v uvedbo infrastrukture in 
tehnologije za cenovno dostopno energijo 
z nizkimi emisijami ter novimi postopki ali 
izdelki. Tovrstne dejavnosti bi morale 
povzročiti znatno zmanjšanja emisij v 
življenjskem ciklusu energetskega sistema 
tega ozemlja in bi morale biti v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja visoko kvalificirane delovne 
sile, preprečevanju degradacije okolja in 
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krepitvi zanesljivosti energetskega 
sistema, ki bo temeljil predvsem na 
obnovljivih virih energije, tudi s pomočjo 
prožnih tehnologij za izravnavanje 
sistema in rešitvami za shranjevanje. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
tudi dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
ukrepi pomagajo blažiti negativne stranske 
učinke prehoda na konkurenčno, 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da bi dosegli cilje SPP, bi morala 
Komisija razmisliti o spremembah 
smernic o okoljski zaščiti in pomoči za 
energijo, ki bodo nujne za olajšanje 
zasebnih naložb in uspešno izvajanje JTF.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
regionalnimi in lokalnimi organi ozemelj, 
ki jih to zadeva, vsaj na ravni NUTS 2 in 
NUTS 3, pa tudi s panogo in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi izkušenj in uspeha 
obstoječe platforme za premogovniške 
regije v tranziciji omogočila dvostransko in 
večstransko izmenjavo pridobljenih 
izkušenj in dobrih praks v vseh zadevnih 
sektorjih.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Zdi se, da sedanje besedilo ne upošteva v celoti resnih izzivov na področju energetske 
varnosti, ki izhajajo iz prehoda na podnebno nevtralnost. V nekaterih državah članicah EU in 
regijah, zlasti v premogovniških regijah, lahko postopno opuščanje elektrarn na premog 
močno vpliva na zanesljivost energetskih sistemov in splošno zanesljivost oskrbe.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Večina proračuna SPP bi morala biti namenjena premogovniškim regijam, saj se bodo le-te 
spopadle z največjimi sistemskimi izzivi, ki jih prinaša prehod na podnebno nevtralnost, in 
bodo morale rešiti najpomembnejše družbene, gospodarske, in okoljske posledice ter 
posledice za energetsko varnost tega prehoda.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

namene načrtovanja in naknadne vključitve 
v proračun Unije indeksira za najmanj 2 % 
na leto.

Or. en

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
izključno naslednje dejavnosti:

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira zlasti 
naslednje dejavnosti:

Or. en

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

podjetij, zlasti MSP, tudi s pomočjo 
ustreznih storitev podjetniškega 
svetovanja;

Or. en

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti na področju 
trajnostne rasti, vključno z raziskovalnimi 
središči in univerzami, ter v spodbujanje 
prenosa naprednih, za trg pripravljenih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 25

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

(da) naložbe v sredstva, infrastrukturo 
in tehnologije obnovljivih virov energije, 
vključno s podporo za lastno proizvodnjo 
ter za razvoj in preusmeritev sistemov 
ogrevanja in hlajenja na energijo iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) naložbe, povezane s proizvodnjo, 
predelavo, prevozom, distribucijo, 
skladiščenjem ali zgorevanjem 
zemeljskega plina;

Or. en

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) naložbe za zmanjšanje energijske 
revščine in onesnaženosti zraka, zlasti z 
naložbami v daljinsko ogrevanje in 
odpravo individualnih grelnih naprav na 
premog;

Or. en
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Predlog spremembe 28

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) naložbe v obnovo, revitalizacijo, 
dekontaminacijo, dostopnost in obnovo 
nekdanjih premogovnikov in elektrarn ter 
degradiranih območij in obratov, sanacijo 
tal za rabo in projekte za spremembo 
namena, vključno s pogozdovanjem 
premogovniških območij po prenehanju 
delovanja;

Or. en

Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) naložbe v okolju prijazno 
multimodalno mestno mobilnost in 
alternativna prevozna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) naložbe v srebrno gospodarstvo in 
družbene inovacije;

Or. en
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Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev;

(h) izpopolnjevanje in prekvalificiranje 
delavcev in iskalcev zaposlitve, zlasti za 
kompetence, povezane z izvajanjem 
strategij regionalnega razvoja in zelenega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 32

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) katere koli druge posebne 
dejavnosti, o katerih se dogovorijo 
pristojni lokalni in regionalni organi na 
zadevnem ozemlju, država članica in 
Evropska komisija, ko so te dejavnosti v 
skladu z regionalnimi razvojnimi 
strategijami in prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralnost Unije do leta 2050.

Or. en
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko SPP na območjih, ki so 
opredeljena kot območja, ki prejemajo 
pomoč v skladu s točkama (a) in (c) člena 
107(3) PDEU, podpira produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, če so bile 
take naložbe odobrene kot del območnega 
načrta za pravični prehod na podlagi 
informacij, ki se zahtevajo v skladu s točko 
(h) člena 7(2). Take naložbe so upravičene 
le, če so potrebne za izvajanje območnega 
načrta za pravični prehod.

Poleg tega lahko SPP na območjih, ki so 
opredeljena kot območja, ki prejemajo 
pomoč v skladu s točkama (a) in (c) člena 
107(3) PDEU, podpira produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, če so bile 
take naložbe vključene v območni načrt za 
pravičen prehod kot nujne za energetski 
prehod na podlagi informacij, ki se 
zahtevajo v skladu s točko (h) člena 7(2). 

Or. en

Obrazložitev

To je skupni učinek vseh naložb, s katerim se bo ugotavljal uspeh izvajanja načrta pravičnega 
prehoda. Zato bi lahko bilo težko dokazati, ali bi bila za izvedbo načrta nujno potrebna 
posamezna naložba.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SPP lahko podpira tudi naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, če so bile take 
naložbe odobrene kot del območnega 
načrta za pravični prehod na podlagi 
informacij, ki se zahtevajo v skladu s točko 
(i) člena 7(2). Take naložbe so upravičene 
le, če so potrebne za izvajanje območnega 
načrta za pravični prehod.

SPP lahko podpira tudi naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, če so bile take 
naložbe vključene v območni načrt za 
pravični prehod kot nujne za energetski 
prehod na podlagi informacij, ki se 
zahtevajo v skladu s točko (i) člena 7(2).
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Or. en

Obrazložitev

To je skupni učinek vseh naložb, s katerim se bo ugotavljal uspeh izvajanja načrta pravičnega 
prehoda. Zato bi lahko bilo težko dokazati, ali bi bila za izvedbo načrta nujno potrebna 
posamezna naložba.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podjetij v težavah, kakor so 
opredeljena v členu 2(18) Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/201416;

črtano

__________________
16 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naložb, povezanih s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 
zgorevanjem fosilnih goriv;

(d) naložb, povezanih s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 
zgorevanjem trdnih fosilnih goriv, 
vključno z odprtjem novih rudnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. upravičeni projekti, ki se 
financirajo v okviru SPP in prispevajo k 
specifičnemu cilju iz člena 2, so lahko 
upravičeni do največ 75 % ustreznih 
stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/201417, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov 
prehoda, zlasti glede pričakovane izgube 
delovnih mest v proizvodnji in uporabi 
fosilnih goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z vsemi 
ustreznimi regionalnimi in lokalnimi 
organi zadevnih območij (na minimalni 
ravni NUTS 2 in 3) pripravijo enega ali 
več območnih načrtov za pravični prehod, 
ki pokrivajo eno ali več prizadetih območij, 
ki ustrezajo ravni 3 po skupni klasifikaciji 
statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem 
besedilu: regije na ravni NUTS 3) iz 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/201417, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih, socialnih in okoljskih 
učinkov prehoda ter učinkov na 
energetsko varnost, zlasti glede 
pričakovane izgube delovnih mest v 
proizvodnji in uporabi trdnih fosilnih goriv 
ter potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.

__________________ __________________



PE650.713v01-00 26/31 PA\1204791SL.docx

SL

17 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 
oblikovanju skupne klasifikacije 
statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 
L 154, 21.6.2003, str. 1).

17 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 
oblikovanju skupne klasifikacije 
statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 
L 154, 21.6.2003, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ocena izzivov, s katerimi se pri 
prehodu soočajo najbolj prizadeta območja, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi učinki prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, v kateri so 
opredeljeni potencialno število prizadetih 
in izgubljenih delovnih mest, razvojne 
potrebe ter cilji, ki jih je treba doseči do 
leta 2030, povezani s preoblikovanjem ali 
zaprtjem dejavnosti z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov na teh območjih;

(c) ocena izzivov, s katerimi se pri 
prehodu soočajo najbolj prizadeta območja, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi učinki prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ter učinki na 
energetsko varnost, v kateri so opredeljeni 
potencialno število prizadetih in 
izgubljenih delovnih mest, potencialni 
vpliv na prihodke lokalne samouprave na 
ravni NUTS 2 in NUTS 3 ter razvojne 
potrebe ter cilji, ki jih je treba doseči do 
leta 2030, povezani s preoblikovanjem ali 
zaprtjem dejavnosti z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov na teh območjih;

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opis pričakovanega prispevka 
podpore iz SPP pri obravnavanju socialnih, 
gospodarskih in okoljskih učinkov prehoda 
na podnebno nevtralno gospodarstvo;

(d) opis pričakovanega prispevka 
podpore iz SPP pri obravnavanju socialnih, 
gospodarskih in okoljskih učinkov prehoda 
na podnebno nevtralno gospodarstvo ter 
učinkov na energetsko varnost;
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Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ocena skladnosti načrta z drugimi 
nacionalnimi, regionalnimi ali 
teritorialnimi strategijami in načrti;

(e) ocena skladnosti načrta z drugimi 
ustreznimi nacionalnimi, regionalnimi ali 
teritorialnimi strategijami in načrti;

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) opis vrste predvidenih operacij in 
njihovega pričakovanega prispevka k 
lajšanju posledic prehoda;

(g) opis vrste predvidenih operacij in 
njihovega pričakovanega prispevka k 
lajšanju socialnih, gospodarskih in 
okoljskih posledic prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ter posledic za 
energetsko varnost;

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) v primeru podpore za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, izčrpen 
seznam takih operacij in podjetij ter 
utemeljitev potrebe po taki podpori z 
analizo vrzeli, ki izkazuje, da bi brez 
naložbe pričakovana izguba delovnih mest 

(h) v primeru podpore za produktivne 
in trajnostne naložbe v podjetja, ki niso 
MSP, okviren seznam takih operacij in 
podjetij ter utemeljitev potrebe po taki 
podpori;
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presegla pričakovano število ustvarjenih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) v primeru podpore za naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES, izčrpen seznam 
operacij, ki bodo prejemale podporo, ter 
utemeljitev, da prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo in vodijo 
v znatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, precej pod zadevne referenčne 
vrednosti, določene za brezplačno 
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, ter ščitijo 
znatno število delovnih mest;

(i) v primeru podpore za naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES, okviren seznam 
operacij, ki bodo prejemale podporo, ter 
utemeljitev, da prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo in vodijo 
v znatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, precej pod zadevne referenčne 
vrednosti, določene za brezplačno 
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, ter ščitijo 
znatno število delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V pripravo in izvajanje območnih 
načrtov za pravični prehod so vključeni 
ustrezni partnerji v skladu s členom [6] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

3. V pripravo in izvajanje območnih 
načrtov za pravični prehod so vključeni 
ustrezni partnerji v skladu s členom [6] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah], pa tudi predstavniki panoge, 
energetskega sektorja in socialni 
partnerji.

Or. en
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Območni načrti za pravični prehod so 
skladni s teritorialnimi strategijami iz 
člena [23] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], ustreznimi strategijami 
pametne specializacije, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti ter 
evropskim stebrom socialnih pravic.

Območni načrti za pravičen prehod so po 
možnosti skladni s teritorialnimi 
strategijami iz člena [23] Uredbe (EU) 
[nova uredba o skupnih določbah], 
ustreznimi strategijami pametne 
specializacije, nacionalnimi energetskimi 
in podnebnimi načrti, evropskim stebrom 
socialnih pravic ter drugimi ustreznimi 
strategijami in programi, vključno v zvezi 
s čistim zrakom, energijsko revščino in 
proizvajalci-odjemalci energije. 

Or. en

Obrazložitev

Teritorialni pravični načrti bi morali biti po možnosti usklajeni s teritorialnimi strategijami in 
ustreznimi strategijami pametne specializacije. Vendar se financiranje dejavnosti, ki niso 
vključene v te strategije, ne bi smelo v celoti izključiti, pod pogojem, da te dejavnosti 
prispevajo k prehodu na podnebno nevtralnost.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 2, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/200628, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni NUTS 

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 2, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/200628, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni NUTS 
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2 v dani državi članici, se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 2 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje 49 %),

2 v dani državi članici, se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 2 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje 24%),

__________________ __________________
28 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o 
Evropskem registru izpustov in prenosov 
onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 
91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 
4.2.2006, str. 1).

28 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o 
Evropskem registru izpustov in prenosov 
onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 
91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 
4.2.2006, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zaposlenost v rudarjenju premoga 
in lignita (uteževanje 25 %),

(ii) zaposlenost v rudarjenju premoga 
in lignita (uteževanje 50%),

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a) se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 2 milijardi EUR. Zneski, ki 
presegajo 2 milijardi EUR na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 27% skupnega proračuna 
sklada. Zneski, ki presegajo 27 % 
skupnega proračuna sklada na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;
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Predlog uredbe
Priloga III – tabela – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

RCO 15 – ustvarjena zmogljivost za 
podjetniški inkubator

RCR 17 – 3 leta stara podjetja, ki preživijo 
na trgu

RCR 18 – MSP, ki uporabljajo storitve 
inkubatorja po ustanovitvi podjetniškega 
inkubatorja

Predlog spremembe

RCO 15 – ustvarjena zmogljivost za 
podjetniški inkubator

RCR 17 – 3 leta stara podjetja, ki preživijo 
na trgu

Or. en


