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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog o vzpostavitvi instrumenta za posojila v javnem 
sektorju, ki je predviden v tem predlogu. Javni sektor ima v prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo Unije posebno mesto. Priznati je treba, da imajo njegove sestavine, kot so 
socialne naložbe, sanacija zemljišč in blažitev energetske revščine vrednost, ki presega 
kratkoročne finančne donose in jih je treba obravnavati posebej. Ena od ključnih vlog javnega 
sektorja je, da posreduje takrat, ko trg ne deluje. 

Posebno pozornost je treba nameniti regijam, ki so zgodovinsko zelo odvisne od 
premogovništva. Premogovniške regije imajo močno ukoreninjene in med seboj povezane 
skupnosti. Premog je pomemben gospodarski dejavnik, ki zagotavlja delovna mesta približno 
230.000 ljudem v rudnikih in elektrarnah v 31 regijah v 11 državah članicah EU. Zaprtje 
rudnikov pomeni veliko breme za družbo v teh regijah. Ker je velikokrat slišati geslo „nihče 
ne bo zapostavljen“, je pripravljavka mnenja trdno prepričana, da si državljani, ki živijo na teh 
območjih, zaslužijo posebno pozornost.

Meni, da bi moral biti instrument za posojila v javnem sektorju zelo prožen in bi moral 
omogočati financiranje široke palete naložb v odziv na družbene, okoljske in gospodarske 
izzive ter izzive na področju energetske varnosti. Določbe uredbe bi morale upoštevati 
dejstvo, da so posamezne države članice in njihove regije v procesu preoblikovanja na 
različnih izhodiščnih točkah. Zato bi morali omogočati financiranje stroškovno učinkovitih 
prehodnih tehnologij. 

Pripravljavka mnenja predlaga več pomembnih predlogov sprememb, s katerimi želi 
predvsem pojasniti določbe besedila.

Najprej je dodatno pojasnjena opredelitev upravičenca. Izraz „pravni subjekt javnega 
sektorja“ se nanaša na subjekt, ustanovljen kot subjekt javnega prava, in na subjekte, ki so 
ustanovljeni kot subjekti zasebnega prava, ki so pooblaščeni za opravljanje javnih storitev. S 
tem so iz področja uporabe očitno izvzeta podjetja, ki formalno niso subjekti javnega sektorja, 
vendar opravljajo pomembne javne naloge, kot so ravnanje z odpadki, recikliranje, javna 
razsvetljava itd. Pripravljavka mnenja meni, da takšna izključitev ni upravičena in bi 
preprečila uresničevanje številnih pomembnih projektov v javnem interesu, zato je predlagala 
ustrezne spremembe. Ker v nacionalnih zakonodajah ni enotne opredelitve in razumevanja 
pojma „opravljanje javne službe“, je bilo jasno navedeno, da bi morala sklenitev javno-
zasebnega partnerstva z javnim organom veljati kot opravljanje javne službe. Tako je bila 
odpravljena negotovost, ali mora zasebni subjekt opravljati javno službo na splošno, tj. pred 
sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva in neodvisno od tega, ali pa ravno obratno sklenitev 
javno-zasebnega partnerstva z javnim organom pomeni opravljanje javne službe. 

Drugič, pripravljavka mnenja je poudarila, da je treba v okvir instrumenta vključiti vrsto 
naložb. Upoštevati bo treba širše razvojne potrebe, ki izhajajo iz prehoda in so podrobno 
opisane v območnih načrtih za pravični prehod.  Da bi spodbudili nove gospodarske 
dejavnosti, ki bodo nadomestile tiste, ki se zaradi ambicioznih podnebnih politik EU 
postopoma ukinjajo, in izboljšali gospodarsko diverzifikacijo prizadetih območij, bi moral 
instrument v primerjavi s prvim stebrom zajemati širši razpon naložb. Ta  bi moral odražati 
posebne potrebe prizadetih regij, kot so izražene v njihovih območnih načrtih za pravični 
prehod, npr. v prometu, ravnanju z odpadki, javni razsvetljavi, daljinskem ogrevanju, 
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distribuciji in prenosu energije. To bi moralo vključevati naložbe v zemeljski plin kot 
omogočitveni dejavnik za obnovljive vire energije, ki gospodarstvom zagotavlja učinkovit in 
cenovno dostopen način prehoda iz virov z več emisijami na nizkoemisijske rešitve in 
zagotavlja, da bodo stroški prehoda ostali obvladljivi.  

Tretjič, pripravljavka mnenja meni, da o usmeritvah politik EU, o katerih so se dogovorile vse 
države članice, ne bi smele odločati tretje strani, zato bi morale imeti določbe te uredbe 
prednost pred posojilno politiko finančnih partnerjev, vključno z EIB. Ob upoštevanju 
raznolikosti posojilnih politik finančnih institucij, ki pogosto izključujejo nekatere vrste 
naložb, je zato pomembno zagotoviti, da ima instrument sklenjene upravne sporazume z 
različnimi finančnimi partnerji, vključno z narodnimi bankami, tako da je mogoče financirati 
širok sektorski razpon potrebnih javnih naložb, predvidenih v območnih načrtih držav članic 
za pravični prehod. Odprt katalog finančnih partnerjev bo omogočil širši spekter uporabe 
instrumenta v državah članicah in bo skladen z dosedanjo politiko Evropske komisije, kar bo 
omogočilo vključitev nacionalnih razvojnih bank v izvajanje finančnih instrumentov, ki jih 
neposredno upravlja Evropska komisija.

Četrtič, pripravljavka mnenja meni, da bi morali biti upravičeni projekti tudi upravičeni do 
podpore iz drugih programov Unije. Če bi to možnost ukinili, potem v manj razvitih regijah 
zaradi težav s sofinanciranjem morda ne bi dosegli pričakovane ravni črpanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun in Odbor za 
ekonomske in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge 
sprememb:

Predlog spremembe 1

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 

(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 na učinkovit, pravičen in 
solidaren način doseže podnebna 
nevtralnost EU, je bil v okviru evropskega 
zelenega dogovora napovedan mehanizem 
za pravični prehod, ki bo zagotavljal 
sredstva za soočanje z izzivi prehoda, tako, 
da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
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najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe, za katere so potrebne dobre 
naložbe.

__________________ __________________
9 COM(2019)0640. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Obrazložitev

Usklajeno z besedilom sklepov Sveta (december 2019, julij 2020).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Na različne skupnosti in 
državljane bo prehod različno vplival, 
odvisno od njihovih družbenih, 
geografskih in zgodovinskih okoliščin. 
Države članice, regije in mesta prehoda 
večinoma ne začenjajo iz istega izhodišča 
oziroma imajo različne zmogljivosti za 
odziv. Hkrati je treba priznati, da ne bodo 
imele vse regije in skupnosti enakih 
koristi od prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, zaradi številnih dejavnikov 
se bo razlikoval tudi socialno-gospodarski 
odtis, vključno s socialnim varstvom in 
delovnimi mesti. Zaposlitvene možnosti se 
glede na prehodne napovedi ne povečujejo 
enako po regijah, saj ni nujno, da se 
ustvarjanje delovnih mest geografsko ali 
časovno povsem ujema z izgubo delovnih 
mest.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Za uspeh prizadevanj je treba rešiti 
problem različnih hitrosti prehoda v Uniji, 
kar zadeva podnebne ukrepe, pa tudi 
tveganje vse večjih socialno-ekonomskih 
razlik med regijami in družbenega odpora 
prizadetih skupin prebivalcev do 
podnebnih politik. Izredno pomembno je, 
da se prizadevanja osredotočijo na 
gospodarsko preobrazbo in oživitev 
prizadetih ozemelj (tj. premogovniške 
regije), ne pa na mobilnost delavcev, s 
čimer bi tvegali odseljevanje in stagnacijo 
celih regij. Da bi ohranili skladnost med 
cilji prehoda in prednostnimi nalogami in 
cilji Unije, kot so povečanje števila 
delovnih mest, zmanjšanje revščine in 
neenakosti, je potrebna trdna finančna 
podpora za ukrepe in rešitve za učinkovit 
in cenovno ugoden energetski prehod ter 
blažitev njihovih negativnih socialno-
ekonomskih učinkov.

Or. en

Predlog spremembe 4

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 

(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, 
skupnosti in 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, ter 
strukturo zaposlenih, imajo pa manjše 
zmogljivosti za financiranje naložb zaradi 
podnebnih politik Unije. Mehanizem za 
pravični prehod sestavljajo trije stebri: 
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program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 
javnem sektorju, namenjen mobilizaciji 
dodatnih naložb v zadevne regije.

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)0021

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Javni sektor ima v procesu 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo Unije posebno mesto. 
Priznati je treba, da njegovi sestavni deli, 
kot so obnovljivi viri energije in širši 
nizkoogljični razvoj, medsektorske 
inovacije, socialne naložbe, predstavljajo 
vrednost, ki presega kratkoročne finančne 
donose, in jih je treba obravnavati ločeno. 
Ena od ključnih vlog javnega sektorja je, 
da poseže takrat, ko trg ne deluje.

Or. en

Predlog spremembe 6

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 

(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 
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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.

prehod, kakor jih je odobrila Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

Or. en

Predlog spremembe 7

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 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širši nabor naložb v primerjavi s 
prvim stebrom pod pogojem, da te 
prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo Unije, kakor je opisano v 
območnih načrtih za pravični prehod. 
Podprte naložbe lahko zajemajo energetsko 
in prometno infrastrukturo, sisteme za 
daljinsko ogrevanje, zeleno mobilnost, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto in 
nizkoogljično 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. 
Naložbe v zemeljski plin kot omogočitveni 
dejavnik za obnovljive vire energije ter 
učinkovit in cenovno ugoden način 
prehoda iz virov z več emisijami bi morali 
gospodarstvom zagotoviti rešitve z nizkimi 
emisijami in zagotoviti, da bodo stroški 
prehoda ostali obvladljivi. 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 
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naložb z velikim pozitivnim vplivom na 
okolje, ki so upravičene v okviru 
instrumenta, se lahko uporabi 
taksonomija EU za okoljsko trajnostne 
gospodarske dejavnosti.

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 ter 
izzivi na področju energetske varnosti, ki 
so posledica prilagoditev na podnebni 
prehod.

Or. en

Obrazložitev

Širši nabor naložb bo povečal učinkovitost podpore v okviru skupne projektne skupine in kar 
najbolj povečal učinek teh naložb, med drugim z zagotavljanjem dodatnih virov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Podprte naložbe, ki zajemajo zlasti 
energetsko učinkovitost, ravnanje z 
odpadki in ravnanje z odpadno vodo, bi se 
lahko uspešno izvajale prek javno-
zasebnih partnerstev. Zato bi moral 
instrument zajemati javno-zasebna 
partnerstva. Zasebni subjekt – ne glede na 
to, ali sodi v javni sektor – ki je z javnim 
organom sklenil javno-zasebno 
partnerstvo za izvajanje projekta, ki 
izpolnjuje merila iz te uredbe, bi moral 
biti upravičen do pomoči. Sklenitev javno-
zasebnega partnerstva z javnim organom 
bi morala veljati kot opravljanje javne 
storitve.

Or. en

Predlog spremembe 9

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

(5b) Tretje osebe ne smejo vplivati na 
usmeritve politik Unije, o katerih so se 
dogovorile države članice. V upravnih 
sporazumih med Komisijo in finančnim 
partnerjem bi bilo treba določiti, da ima ta 
uredba prednost pred posojilno politiko 
tega partnerja. Ob upoštevanju 
raznolikosti posojilnih politik finančnih 
institucij, ki pogosto izključujejo nekatere 
vrste naložb, je zato pomembno zagotoviti, 
da ima instrument sklenjene upravne 
sporazume z različnimi finančnimi 
partnerji, vključno z narodnimi bankami, 
tako da je mogoče financirati širok 
sektorski razpon potrebnih javnih naložb, 
predvidenih v območnih načrtih držav 
članic za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Zaradi sorazmerno nizkega deleža 
nepovratnih sredstev bi lahko številni 
projekti imeli premalo lastnih prihodkov 
za podporo zgolj v okviru instrumenta. To 
bi lahko pomenilo, da v manj razvitih 
regijah, kjer bi nezadostno financiran 
javni sektor lahko imel težave pri 
sofinanciranju, ne bo dosežena 
pričakovana raven črpanja. Zato bi 
morali upravičeni projekti združiti 
podporo s sredstvi iz drugih programov 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
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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 
Unije 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 –

Or. en

Predlog spremembe 12

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 tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi in okoljskimi izzivi ter izzivi na 
področju energetske varnosti, ki izhajajo 
iz procesa prehoda Unije na podnebno 
nevtralno gospodarstvo..

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2



PE655.710v01-00 12/16 PA\1210437SL.docx

SL

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, ki je ustanovljen v državi članici 
kot subjekt javnega prava ali kot subjekt 
zasebnega prava, pooblaščen za izvajanje 
javno-zasebnega partnerstva ali za 
opravljanje druge javne storitve, s katerim 
je bil v okviru instrumenta podpisan 
sporazum o nepovratnih sredstvih;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „pravni subjekt javnega sektorja“ se nanaša na subjekt, ustanovljen kot subjekt javnega 
prava, in na subjekte, ustanovljene kot subjekte zasebnega prava, ki so pooblaščeni za 
opravljanje javnih storitev.  S tem se s področja uporabe izključijo podjetja, ki niso iz javnega 
sektorja in opravljajo javne naloge, kot so ravnanje z odpadki, recikliranje, cestna 
razsvetljava itd. To bi lahko razumeli tudi tako, da pri javno-zasebnih partnerstvih tudi 
zasebni subjekti za posebne namene, ki niso subjekti javnega sektorja, ne bi bili upravičeni. 
Takšna izključitev ni upravičena in bi preprečila uresničitev številnih ključnih projektov v 
javnem interesu.

Predlog spremembe 14

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 in 
okoljske izzive ter izzive na področju 
energetske varnosti ki izhajajo iz procesa 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo Unije, v korist območij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, ki so jih države članice 
pripravile v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP].

Or. en
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Predlog spremembe 15

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 
podpirajo ukrepe in rešitve za pravičen, 
učinkovit in cenovno ugoden energetski 
prehod in 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.

Or. en

Predlog spremembe 16

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 ter 
izzivov na področju energetske varnosti, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo Unije, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v črtano
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okviru drugih programov Unije;
Or. en

Predlog spremembe 18

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 
upravičenci prijavijo samo pravni subjekti, 
ustanovljeni v državi članici kot subjekti 
javnega prava ali kot subjekti zasebnega 
prava, pooblaščeni za opravljanje javne 
storitve, na primer subjekt, pooblaščen za 
izvajanje javno-zasebnega partnerstva.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „pravni subjekt javnega sektorja“ se nanaša na subjekt, ustanovljen kot subjekt javnega 
prava, in na subjekte, ustanovljene kot subjekte zasebnega prava, ki so pooblaščeni za 
opravljanje javnih storitev. S tem se s področja uporabe izključijo podjetja, ki niso iz javnega 
sektorja in opravljajo javne naloge, kot so ravnanje z odpadki, recikliranje, cestna 
razsvetljava itd. To bi lahko razumeli tudi tako, da pri javno-zasebnih partnerstvih tudi 
zasebni subjekti za posebne namene, ki niso subjekti javnega sektorja, ne bi bili upravičeni. 
Takšna izključitev ni upravičena in bi preprečila uresničitev številnih ključnih projektov v 
javnem interesu.

Predlog spremembe 19

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 

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 
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[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 25 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner. Znesek 
nepovratnih sredstev za projekte na 
območjih v regijah na ravni NUTS 2, 
katerih BDP na prebivalca znaša med 75 
% in 100 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] 
Uredbe [nova uredba o skupnih 
določbah], ki so bili v programskem 
obdobju 2014–2020 uvrščene med manj 
razvite regije, ne presega 25 % zneska 
posojila, ki ga zagotovi finančni partner.

Or. en

Predlog spremembe 20

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 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.

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 treh letih po datumu 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 sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

Or. en

Obrazložitev

Pri zapletenih dolgoročnih projektih, ki vključujejo oddajo več naročil, dve leti ni dovolj za 
izvedbo postopka sklenitve sporazuma.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 17 za spremembo Priloge II, da bi 
se spremenili kazalniki iz odstavka 1.

3. Če se v vmesni oceni iz člena 15(2) 
ugotovi, da kazalniki iz Priloge II ne 
omogočajo ustrezne ocene instrumenta, se 
na Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 17 za spremembo Priloge II, da bi 
se spremenili kazalniki iz odstavka 1.

Or. en


