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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporočilo Komisije o evropskem zelenem dogovoru določa novo strategijo za rast, katere 
namen je preoblikovati Unijo, da bo postala pravična in uspešna družba, katere gospodarstvo 
bo sodobno, konkurenčno in gospodarno z viri in najkasneje do leta 2050 ne bo več ustvarjalo 
neto emisij toplogrednih plinov, rast pa bo ločena od uporabe virov. Namen evropskega 
zelenega dogovora je tudi varovati, ohranjati in večati naravni kapital Unije, hkrati pa zaščititi 
zdravje in dobrobit državljanov pred tveganji iz okolja in njihovimi posledicami. 

Tako je namen predloga o evropskih podnebnih pravilih vzpostaviti okvir, s katerim bi 
dosegli podnebno nevtralnost EU. Pripravljavka mnenja predlog Komisije pozdravlja in 
predstavlja vrsto predlogov sprememb, s katerimi bi uredbo o evropskih podnebnih pravilih 
izboljšali.

Bolj konkretno je v osnutku mnenja:

 resno upoštevala izredne podnebne in okoljske razmere, zato je predlagala, da bi Unija 
podnebno nevtralnost dosegla že leta 2040, torej deset let pred ciljnim datumom iz 
predloga Komisije; 

 poudarila, da bi morali upoštevati regionalne razlike in neravnovesja, da bi bil prehod 
pošten, socialno pravičen in vključujoč v teritorialnem smislu. Da bi cilje iz Pariškega 
sporazuma ter cilje trajnostnega razvoja in evropskega zelenega dogovora do leta 2040 
dosegli na podlagi nove politike trajnostnega razvoja, je treba v prehod vključiti 
državljane, regije ter mestna in podeželska območja oziroma skupnosti;

 poudarila, da bi morala nova podnebna pravila izrecno določati postopno opuščanje 
fosilnih goriv in odpravo njihovega neposrednega in posrednega subvencioniranja, da 
bi do leta 2040 v gospodarstvu dosegli podnebno nevtralnost; poudarila, da je treba za 
omejitev dviga temperature na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem glede temperature iz člena 2 Pariškega sporazuma, 
postopno opustiti uporabo vseh fosilnih goriv;

 opozorila, da je za uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti pomembno spodbujati 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, ki je v skladu s Pogodbama med 
glavnimi cilji Unije, in za leto 2030 določiti nov cilj 65-odstotnega zmanjšanja emisij 
v primerjavi z letom 1990, kar je bolj ambiciozno od cilja iz predloga Komisije;

 poudarila, da je treba uporabiti celostni pristop na ravni Unije in nacionalni ravni, s 
katerim bi vse politike EU usmerili k cilju, da EU doseže podnebno nevtralnost do leta 
2040; 

 poudarila, da bi morale države članice določiti konkretne cilje za zmanjšanje emisij, ki 
vsebujejo izrecno obveznost, da se podpirajo povečanje energijske učinkovitosti, 
cenovna dostopnost in zanesljivost oskrbe;

 poudarila, da bo prilagajanje dolgoročno ključni element v globalnem odzivu na 
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podnebne spremembe, in zato opozorila, da je treba celovite nacionalne strategije za 
prilagajanje podpreti, sporazume o partnerstvu v okviru evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov pa uskladiti s splošnim ciljem, da EU do leta 2040 doseže 
podnebno nevtralnost;

 poudarila, da je treba spodbujati sinergijo med evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi ter različnimi programi Unije, kot je Obzorje Evropa, da bi 
podprli nove tehnologije in inovativne rešitve, s katerimi bo nadomeščena uporaba 
fosilnih goriv; 

 se zavzela za trajnostne naložbe ter zahtevo, da se sredstva evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov namenijo za trajnostno mobilnost, ekološko podjetništvo in 
zeleno infrastrukturo;

 opozorila, da je pri preobrazbi na centralni, pa tudi na regionalni in lokalni ravni 
pomembno upoštevati načelo partnerstva ter da morajo imeti pri tem vodilno vlogo 
državljani in skupnosti. Komisija bi morala sodelovati z vsemi deli družbe in jim 
omogočiti, da bi prispevali k podnebno nevtralni družbi, odporni proti podnebnim 
spremembam.

Po vložitvi predlogov sprememb in pogajanjih s poročevalci v senci je pripravljavka mnenja 
predlagala sveženj kompromisnih predlogov sprememb, ki jih je podprla večina članov odbora. 
Kompromisni sveženj, ki ga je sprejel Odbor za regionalni razvoj, vsebuje naslednje dogovore: 

 določi se cilj, da se emisije najpozneje do leta 2050 zmanjšajo na ničelno raven na ravni 
Unije in na nacionalni ravni,

 v vseh politikah je treba upoštevati podnebno odpornost, da se omogoči doseganje cilja 
podnebne nevtralnosti na individualni in nato na kolektivni ravni,

 določi se cilj, da se emisije do leta 2030 zmanjšajo za 50 do 55 % v primerjavi z letom 
1990,

 Komisija mora do septembra 2020 predložiti socialno-ekonomsko in sektorsko oceno 
učinka cilja za leto 2030,

 Komisija mora do konca leta 2021 oceniti, kako bi bilo treba za izvajanje cilja Unije za 
leto 2030 spremeniti zakonodajo Unije, tudi o skladih in instrumentih,

 na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov glede krivulje 
prehoda, ki je potrebna za doseganje cilja podnebne nevtralnosti,

 ustvari se skupni informacijski sistem Unije, ki bo omogočal izmenjavo informacij in 
najboljše prakse,

 poudari se, da je treba spoštovati načelo partnerstva,

 poudari se pomen načela, da plača povzročitelj obremenitve,



AD\1208177SL.docx 5/33 PE652.420v02-00

SL

 poudari se, da je treba postopoma opustiti fosilna goriva ter njihove neposredne in 
posredne subvencije,

 med drugim se upoštevajo zaposlitveni in socialni vidiki, demografski izzivi, potreba po 
uskladitvi partnerskih sporazumov o strukturnih in investicijskih skladih s ciljem 
podnebne nevtralnosti, gospodarska recesija, ki jo je povzročila pandemija covida–19, ter 
potreba po odpravi energijske revščine.

Končno mnenje je rezultat poglobljenih pogajanj in kompromisov. Čeprav bi bili 
pripravljavki mnenja ljubši drznejši pristop in ambicioznejši cilji, se zahvaljuje poročevalcem 
v senci iz drugih političnih skupin. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva, 
naj resno obravnava predloge sprememb Odbora za regionalni razvoj in upošteva močno 
zavezanost odbora cilju podnebne nevtralnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“1 določila novo 
strategijo za rast, katere cilj je preobraziti 
Unijo v pravično in uspešno družbo s 
sodobnim, konkurenčnim in z viri 
gospodarnim gospodarstvom, ki v letu 
2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto emisij 
toplogrednih plinov in v katerem bo rast 
ločena od rabe virov. Njen cilj je tudi 
zavarovati, ohraniti in okrepiti naravni 
kapital Unije ter zaščititi zdravje in 
dobrobit državljanov pred nevarnostmi, ki 
izhajajo iz okolja, in njihovimi 
posledicami. Hkrati mora biti ta prehod 
pravičen in vključujoč, pri čemer nihče ne 
sme biti zapostavljen.

(1) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 11. decembra 2019 z naslovom 
„Evropski zeleni dogovor“1 določila novo 
strategijo za rast, katere cilj je preobraziti 
Unijo v pravično in uspešno družbo s 
sodobnim, konkurenčnim in z viri 
gospodarnim gospodarstvom, ki v letu 
2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto emisij 
toplogrednih plinov in v katerem bo rast 
ločena od rabe virov. Njen cilj je tudi 
zavarovati, ohraniti in okrepiti naravni 
kapital in biotsko raznovrstnost Unije ter 
zaščititi zdravje in dobrobit državljanov 
pred nevarnostmi, ki izhajajo iz okolja, in 
njihovimi posledicami. Hkrati mora biti ta 
prehod pravičen in vključujoč, pri čemer ne 
sme biti zapostavljen nihče, ne državljani 
ne regije, ne mestna ne podeželska 
območja ali skupnosti.
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__________________ __________________
1 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM (2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

1 Sporočilo Komisije – Evropski zeleni 
dogovor, COM (2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
ustvarjanju delovnih mest in rasti ter 
doseganju ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj in k pravičnemu ter 
stroškovno učinkovitemu doseganju cilja 
glede temperature iz Pariškega sporazuma 
o podnebnih spremembah iz leta 2015 po 
21. zasedanju Konference pogodbenic 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

(3) Dogovorjen dolgoročni cilj, ki so 
ga soglasno sprejele države članice, je 
ključnega pomena za doprinos h 
gospodarski in družbeni preobrazbi, 
ustvarjanju delovnih mest in trajnostni 
rasti ter doseganju ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj in k 
pravičnemu ter stroškovno učinkovitemu 
doseganju cilja glede temperature iz 
Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah iz leta 2015 po 21. zasedanju 
Konference pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (v nadaljnjem 
besedilu: Pariški sporazum).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Cilj podnebnih ukrepov Unije in 
držav članic je v okviru agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in doseganja 
ciljev Pariškega sporazuma zaščititi ljudi in 
planet, dobrobit, blaginjo, zdravje, 
prehranske sisteme ter celovitost 
ekosistemov in biotske raznovrstnosti pred 
grožnjo podnebnih sprememb, doseči čim 
večjo blaginjo v okviru zmogljivosti 
planeta ter krepiti odpornost in zmanjšati 
ranljivost družbe zaradi podnebnih 

(5) Cilj podnebnih ukrepov Unije, 
držav članic ter regionalnih in lokalnih 
organov je v okviru agende za trajnostni 
razvoj do leta 2030 in doseganja ciljev 
Pariškega sporazuma ter ob upoštevanju 
gospodarske recesije, ki jo je povzročila 
pandemija covida-19, zaščititi ljudi in 
planet, dobrobit, blaginjo, zdravje, 
kmetijske in prehranske sisteme ter 
celovitost ekosistemov in biotske 
raznovrstnosti pred grožnjo podnebnih 
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sprememb. sprememb, vzpostaviti ravnovesje med 
potrebo po razvoju ter trajnostnimi in 
podnebnimi cilji, doseči čim večjo blaginjo 
v okviru zmogljivosti planeta ter krepiti 
odpornost in zmanjšati ranljivost ozemelj 
in družbe zaradi podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) K doseganju podnebne nevtralnosti 
bi morali prispevati vsi gospodarski 
sektorji. Glede na to, kakšen pomen ima 
proizvodnja in poraba energije za emisije 
toplogrednih plinov, je prehod na 
trajnosten, cenovno dostopen in varen 
energetski sistem, ki temelji na dobro 
delujočem notranjem energetskem trgu, 
bistvenega pomena. Digitalna preobrazba, 
tehnološke inovacije ter raziskave in razvoj 
so prav tako pomembni dejavniki za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

(6) Za doseganje podnebne 
nevtralnosti so potrebni celovit pristop, h 
kateremu morajo prispevati vsi 
gospodarski sektorji, sorazmerna 
dolgoročna zavezanost v okviru 
proračuna Unije ter prilagajanje 
sektorskim in regionalnim posebnostim, 
da bi bil prehod ekonomsko vzdržen, 
pošten in socialno pravičen, pri čemer je 
treba upoštevati zlasti podeželska 
območja, ki jih je prizadel industrijski 
prehod, in regije, ki so prizadete zaradi 
odseljevanja, kot so najsevernejše, otoške, 
čezmejne in gorske ter najbolj oddaljene 
regije. Pomemben dejavnik pri tem bi 
moralo biti načelo, da „plača 
onesnaževalec“. Glede na to, kakšen 
pomen ima proizvodnja in poraba energije 
za emisije toplogrednih plinov, je prehod 
na trajnosten, cenovno dostopen, 
decentraliziran in varen energetski sistem, 
ki temelji na dobro delujočem notranjem 
energetskem trgu, bistvenega pomena. Pri 
tem bi moral regulativni energetski okvir 
spodbujati proizvodnjo in uporabo zelene 
energije v gospodinjstvih in gospodarstvu, 
upoštevati pa bi bilo treba tudi potrebo po 
njegovi harmonizaciji. Digitalna 
preobrazba, tehnološke inovacije, raziskave 
in razvoj ter postopno opuščanje fosilnih 
goriv in njihovih neposrednih in 
posrednih subvencij so prav tako 
pomembni dejavniki za doseganje cilja 
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podnebne nevtralnosti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Unija je vodilna v svetu pri prehodu 
na podnebno nevtralnost in je odločena 
prispevati h krepitvi globalnih prizadevanj 
in globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s podnebno 
diplomacijo.

(10) Unija je vodilna v svetu pri prehodu 
na podnebno nevtralnost in mora delovati 
kot zgled, uporabljati visoke standarde 
ekološke proizvodnje ter prispevati h 
krepitvi globalnih prizadevanj in 
globalnega odziva na podnebne 
spremembe z uporabo vseh orodij, ki jih 
ima na voljo, vključno s trgovinsko in 
naložbeno politiko, razvojno politiko ter 
podnebno diplomacijo, ne da bi s tem 
ogrozila gospodarski razvoj Unije.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice bi si morale skupaj 
prizadevati za vseevropski cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; države članice, 
Evropski parlament, Svet in Komisija pa bi 
morali sprejeti potrebne ukrepe za dosego 
tega cilja. Ukrepi na ravni Unije bodo 
pomemben del ukrepov, potrebnih za 
doseganje cilja.

(12) Unija bi si morala prizadevati za 
ravnovesje med antropogenimi emisijami 
toplogrednih plinov in odvzemi v celotnem 
gospodarstvu v Uniji do leta 2050 z 
uporabo naravnih in tehnoloških rešitev. 
Vse države članice in njihove regije bi si 
morale skupaj prizadevati za vseevropski 
cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050; 
države članice, Evropski parlament, Svet in 
Komisija pa bi morali sprejeti potrebne 
ukrepe za dosego tega cilja, tudi z 
upoštevanjem podnebne odpornosti v vseh 
politikah in ob upoštevanju različnih 
izhodišč posameznih držav članic pri 
energetskem prehodu. Ukrepi na ravni 
Unije bodo pomemben del ukrepov, 
potrebnih za doseganje cilja.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Unija bi morala po letu 2050 
nadaljevati svoje podnebne ukrepe in 
ohraniti vodilno vlogo na področju 
podnebja na mednarodnem prizorišču, da 
bi zaščitila ljudi in planet pred nevarnimi 
podnebnimi spremembami, da bi dosegla 
temperaturne cilje iz Pariškega sporazuma, 
pri tem pa upoštevala znanstvena 
priporočila Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC).

(13) Unija bi morala po letu 2050 
nadaljevati svoje podnebne ukrepe in 
ohraniti vodilno vlogo na področju 
podnebja na mednarodnem prizorišču ter 
spodbujati programe prilagajanja 
podnebnim spremembam po vsem svetu, 
da bi zaščitila ljudi in planet pred 
nevarnimi podnebnimi spremembami, da bi 
dosegla temperaturne cilje iz Pariškega 
sporazuma, pri tem pa upoštevala 
znanstvena priporočila Medvladnega 
panela za podnebne spremembe (IPCC).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Prilagajanje je ključni element 
dolgoročnega globalnega odziva na 
podnebne spremembe. Zato bi morale 
države članice in Unija izboljšati svojo 
sposobnost prilagajanja, okrepiti odpornost 
in zmanjšati ranljivost zaradi podnebnih 
sprememb, kot je določeno v členu 7 
Pariškega sporazuma, ter čim bolj povečati 
dodatne koristi z drugimi okoljskimi 
politikami in zakonodajo. Države članice 
bi morale sprejeti celovite nacionalne 
strategije in načrte za prilagajanje.

(14) Prilagajanje je ključni element 
dolgoročnega globalnega odziva na 
podnebne spremembe. Zato bi morale 
države članice in Unija predvsem ob 
upoštevanju potrebe po uskladitvi 
partnerskih sporazumov iz strukturnih in 
investicijskih skladov s ciljem podnebne 
nevtralnosti izboljšati svojo sposobnost 
prilagajanja, okrepiti odpornost in 
zmanjšati ranljivost zaradi podnebnih 
sprememb, kot je določeno v členu 7 
Pariškega sporazuma, ter čim bolj povečati 
dodatne koristi z drugimi okoljskimi, 
razvojnimi in kohezijskimi politikami in 
zakonodajo. Države članice bi morale ob 
upoštevanju razmer v posameznih regijah 
in v sodelovanju z regionalnimi in 
lokalnimi organi sprejeti celovite 
nacionalne strategije in načrte za 
prilagajanje s posebnim poudarkom na 
lokalnih programih naložb in 
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izobraževanja za spodbujanje lastne 
porabe, vključevanje energije iz 
obnovljivih virov in večjo energetsko 
učinkovitost. Regionalne in lokalne 
strategije prilagajanja bi bilo treba 
podpreti z evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi ter uskladiti z 
nacionalnimi strategijami.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
ravni Unije in na nacionalni ravni 
upoštevati pomen prehoda na podnebno 
nevtralnost za dobrobit državljanov, 
blaginjo družbe in konkurenčnost 
gospodarstva; energetske in prehranske 
varnosti ter cenovne dostopnosti; 
pravičnosti in solidarnosti med državami 
članicami in v njih, ob upoštevanju 
njihovih gospodarskih zmožnosti, 
nacionalnih razmer in sčasoma potrebe po 
konvergenci; potrebe po poštenem in 
socialno pravičnem prehodu; najboljših 
razpoložljivih znanstvenih podatkov, zlasti 
ugotovitev Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC); potrebe po 
vključevanju tveganj v zvezi s podnebnimi 
spremembami v odločitve o naložbah in 
načrtovanju; stroškovne učinkovitosti in 
tehnološke nevtralnosti pri doseganju 
zmanjšanja in odvzemov toplogrednih 
plinov ter krepitvi odpornosti; postopnega 
napredka v zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji.

(15) Države članice ter Evropski 
parlament, Svet in Komisija bi morali pri 
sprejemanju ustreznih ukrepov za 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti na 
ravni Unije in na nacionalni ter regionalni 
ravni upoštevati pomen prehoda na 
podnebno nevtralnost za dobrobit 
državljanov, blaginjo družbe in 
konkurenčnost gospodarstva; neto bilance 
zaposlitvenega trga, ki izhaja iz ukrepov, 
izpopolnjevanja in prekvalifikacije 
delavcev ter njihovega socialnega 
vključevanja; potreb po prilagoditvah in 
priložnosti v različnih gospodarskih 
panogah; energetske in prehranske 
varnosti, njihove cenovne dostopnosti in 
samozadostnosti ter potrebe po odpravi 
energijske revščine; pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami in v 
njih, ob upoštevanju njihovih gospodarskih 
zmožnosti in razvoja infrastrukture, 
nacionalnih in regionalnih razmer in 
sčasoma potrebe po konvergenci; 
demografskih izzivov, povezljivosti in 
regionalne kohezije; potrebe po poštenem 
in socialno pravičnem ter teritorialno 
vključujočem prehodu, kjer bodo 
pozornosti deležna zlasti podeželska in 
oddaljena območja, kjer se pojavljajo 
veliki socialni in ekonomski izzivi; potrebe 
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po naložbah v inovativne načine 
proizvodnje in izdelave, raziskav in 
izobraževanja; potrebe po postopnem 
prehodu z linearnega na krožno 
gospodarstva; spodbujanja lokalnih 
gospodarstev; najboljših razpoložljivih 
znanstvenih podatkov, zlasti ugotovitev 
Medvladnega panela za podnebne 
spremembe (IPCC) in Medvladne 
platforme o biološki raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitvah (IPBES); potrebe 
po vključevanju tveganj v zvezi s 
podnebnimi spremembami v odločitve o 
naložbah in načrtovanju, tudi s postopnim 
opuščanjem neposrednih in posrednih 
subvencij za fosilna goriva, ne da bi 
izključevali uporabo zelenega vodika kot 
začasno rešitev; potrebe po ustvarjanju 
trajnostne naložbene politike za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zlasti za otoške in obalne regije, 
ki so občutljive na podnebne spremembe; 
potrebe po zaustavitvi izgube in 
degradacije gozdov ter spodbujanju 
upravljanja gozdov, tako da se upošteva 
pomembna vloga, ki jo imajo kot 
stabilizator podnebja; stroškovne 
učinkovitosti in tehnološke nevtralnosti pri 
doseganju zmanjšanja in odvzemov 
toplogrednih plinov ter krepitvi odpornosti 
ozemelj in družbe; postopnega napredka v 
zvezi z okoljsko celovitostjo in 
prizadevanji; potrebe po tem, da regije z 
različno hitrostjo dosegajo podnebno 
nevtralnost, kar je mogoče določiti le na 
podlagi celovite študije učinka, pri kateri 
se upošteva vpliv na regionalni razvoj, 
industrijo in zaposlenost; napredka 
tehnoloških inovacij in čiste energije in 
potrebe po postopnem prehodu s 
paradigme rasti na paradigmi „po rasti“ 
in trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe 10

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

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebne spremembe v celotnem spektru 
politik ter skupno prizadevanje vseh 
sektorjev gospodarstva in družbe, kot je 
poudarila Komisija v svojem sporočilu 
„Evropski zeleni dogovor“. Evropski svet 
je v svojih sklepih z dne 12. decembra 
2019 izjavil, da morajo biti vse politike in 
ustrezna zakonodaja Unije skladne s ciljem 
podnebne nevtralnosti in k temu cilju 
prispevati ter spoštovati enake 
konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila.

(16) Za prehod na podnebno nevtralnost 
so potrebni celovit pristop, spremembe v 
celotnem spektru politik, obsežno in trajno 
financiranje ter skupno prizadevanje vseh 
sektorjev gospodarstva in družbe, kot je 
poudarila Komisija v svojem sporočilu 
„Evropski zeleni dogovor“. Evropski svet 
je v svojih sklepih z dne 12. decembra 
2019 izjavil, da morajo biti vse politike in 
ustrezna zakonodaja Unije skladne s ciljem 
podnebne nevtralnosti in k temu cilju 
prispevati ter spoštovati enake 
konkurenčne pogoje, Komisijo pa je 
pozval, naj preuči, ali je za to treba 
prilagoditi obstoječa pravila. Enako 
pomembno je spodbujati sinergijo med 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi ter različnimi programi Unije, kot 
je Obzorje Evropa, da bi podprli nove 
tehnologije in inovativne rešitve, s 
katerimi bi lahko nadomestili uporabo 
fosilnih goriv.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za leto 
2030, da se zagotovi njegova skladnost s 
ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050. 
Komisija je v navedenem sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka in ob upoštevanju svoje 
analize celovitih nacionalnih energetskih in 

(17) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Evropski zeleni dogovor“ 
napovedala, da bo ocenila in pripravila 
predloge za povečanje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v Uniji za leto 
2030, da se zagotovi njegova skladnost s 
ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050. 
Komisija je v navedenem sporočilu 
poudarila, da bi morale vse politike Unije 
prispevati k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti, pri tem pa bi morali 
sodelovati vsi sektorji. Komisija bi morala 
do 30. septembra 2020 na podlagi celovite 
ocene učinka, s katero bi izmerila učinek 
za EU, pa tudi za posamezno državo 
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podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta1, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
na 50 do 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 
1990. Če bo menila, da je treba cilj Unije 
za leto 2030 spremeniti, bo morala 
predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 30. junija 2021 oceniti, kako 
bi bilo treba spremeniti zakonodajo Unije 
za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990.

članico, in ob upoštevanju svoje analize 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih Komisiji v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 
Evropskega parlamenta in Sveta1, 
pregledati cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja in preučiti možnosti za 
nov cilj za leto 2030, tj. zmanjšanje emisij 
za 55% v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, 
in predlagati ustrezno financiranje iz 
proračuna Unije, da bi dosegli možni novi 
cilj za leto 2030. Če bo menila, da je treba 
cilj Unije za leto 2030 spremeniti, bo 
morala predložiti predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu, da se ta uredba 
ustrezno spremeni. Poleg tega bi morala 
Komisija do 31. decembra 2021 oceniti, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje tega cilja, da bi dosegli 
zmanjšanje emisij na 50 do 55% v 
primerjavi z letom 1990. Upoštevati bi 
morala tudi potrebo, da se čim prej določi 
cilj o bistvenem zmanjšanju emisij do leta 
2040.

_________________ _________________
1 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) 
št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

1 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) 
št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi Unija in države članice ostale (18) Da bi Unija in države članice ostale 
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na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno 
ocenjevati. Če skupni napredek držav 
članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne ukrepe in 
izdati priporočila, če ugotovi, da ukrepi 
države članice niso v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti ali ne ustrezajo z 
vidika povečanja sposobnosti prilagajanja, 
krepitve odpornosti in zmanjšanja 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.

na dobri poti k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti in napredka pri prilagajanju, bi 
morala Komisija napredek redno meriti in 
ocenjevati, vse pomembne podatke objaviti 
in upoštevati posebnosti posameznih 
območij. Če skupni napredek držav članic 
in regij pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ali prilagajanju ne bi bil 
zadosten ali ukrepi Unije ne bi bili v skladu 
s ciljem podnebne nevtralnosti ali ne bi 
ustrezali z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti ali 
zmanjšanja ranljivosti, bi morala Komisija 
sprejeti potrebne ukrepe v skladu s 
Pogodbama. Komisija bi morala tudi redno 
ocenjevati ustrezne nacionalne in 
regionalne ukrepe in izdati priporočila ter 
nuditi tehnično pomoč, če ugotovi, da so 
ukrepi Unije povzročili zmanjšanje 
regionalne konkurenčnosti ali izgubo 
delovnih mest v gospodarskih sektorjih ali 
da ukrepi države članice niso v skladu s 
ciljem podnebne nevtralnosti ali ne 
ustrezajo z vidika povečanja sposobnosti 
prilagajanja, krepitve odpornosti in 
zmanjšanja ranljivosti zaradi podnebnih 
sprememb.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših znanstvenih, tehničnih in 
socialno-ekonomskih ugotovitev, v kateri 
bo zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
podnebne spremembe. Ker se je Komisija 

(19) Komisija bi morala zagotoviti 
zanesljivo in objektivno oceno na podlagi 
najnovejših in najboljših razpoložljivih 
znanstvenih, tehničnih in socialno-
ekonomskih ugotovitev, v kateri bo 
zastopano različno neodvisno strokovno 
znanje, svojo oceno pa pripraviti na 
podlagi ustreznih informacij, vključno z 
informacijami, ki so jih predložile in 
sporočile države članice, poročili Evropske 
agencije za okolje in najboljšimi 
razpoložljivimi znanstvenimi podatki, 
vključno s poročili Medvladnega panela za 
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zavezala, da bo preučila, kako se lahko 
taksonomija EU uporablja v okviru 
evropskega zelenega dogovora v javnem 
sektorju, bi morala ocena vključevati 
informacije o okoljsko trajnostnih naložbah 
Unije in držav članic v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/... [uredbo o taksonomiji], ko so 
te informacije na voljo. Komisija bi morala 
uporabljati evropsko statistiko in podatke, 
kadar so na voljo, ter zagotoviti strokovni 
pregled. Evropska agencija za okolje bi 
morala po potrebi in skladno s svojim 
letnim delovnim programom pomagati 
Komisiji.

podnebne spremembe ter celovito oceno 
socialno-ekonomskih učinkov in učinkov 
na posamezne sektorje za vsak nov 
predlagani cilj. Ker se je Komisija 
zavezala, da bo preučila, kako se lahko 
taksonomija EU uporablja v okviru 
evropskega zelenega dogovora v javnem 
sektorju, bi morala ocena vključevati 
informacije o okoljsko trajnostnih naložbah 
Unije in držav članic v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/... [uredbo o taksonomiji], ko so 
te informacije na voljo. Komisija bi morala 
uporabljati evropsko statistiko in podatke, 
kadar so na voljo, ter zagotoviti strokovni 
pregled. Evropska agencija za okolje bi 
morala po potrebi in skladno s svojim 
letnim delovnim programom pomagati 
Komisiji.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker imajo državljani in skupnosti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 
na podnebno nevtralnost, bi bilo treba 
spodbujati močno javno in družbeno 
angažiranost na področju podnebnih 
ukrepov. Komisija bi zato morala 
sodelovati z vsemi deli družbe, da bi jim 
omogočila, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe, vključno z uvedbo 
evropskega podnebnega pakta.

(20) Ker imajo državljani, regije in 
skupnosti ter gospodarski subjekti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 
na podnebno nevtralnost, bi bilo treba 
spodbujati močno javno in družbeno 
angažiranost na področju podnebnih 
ukrepov na vseh ravneh, tudi na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
s socialnimi partnerji, vključno s 
sindikati, pa tudi udeležbo in dostopnost 
informacij za vse invalide. Komisija bi 
zato morala v skladu z načelom o 
partnerstvu ob spoštovanju načel o 
enakosti spolov in nediskriminaciji 
sodelovati z vsemi deli družbe, da bi jim 
omogočila, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe, vključno z uvedbo 
evropskega podnebnega pakta, da bi 
državljane in deležnike Unije vključili v 
pripravo podnebnih politik na ravni Unije 
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v okviru postopka posvetovalne 
demokracije. Podnebni pakt bo tudi 
zagotovil okvir za izmenjavo dobre prakse, 
spodbujanje socialnih inovacij in 
finančno podpiranje lokalnih pobud ali 
pobud skupnosti.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega prehoda 
na podnebno nevtralnost in postopnega 
zmanjšanja ter v pomoč pri oceni 
skladnosti ukrepov in napredka pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
da se določi krivulja za doseganje neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2050. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1. 
Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja 
pri pripravi delegiranih aktov Evropski 
parlament in Svet prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njihovi strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

(21) Za zagotovitev predvidljivosti in 
zaupanja za vse gospodarske akterje, 
vključno s podjetji, delavci, vlagatelji in 
potrošniki, za zagotovitev trajnega, 
vključujočega, socialno pravičnega in 
socialno-ekonomski stvarnosti v vseh 
regijah prilagojenega prehoda na 
podnebno nevtralnost in zmanjšanja ter v 
pomoč pri oceni skladnosti ukrepov in 
napredka pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, da se predlaga krivulja za 
doseganje neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov v Uniji do najpozneje 
leta 2050. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1. 
Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja 
pri pripravi delegiranih aktov Evropski 
parlament in Svet prejmeta vse dokumente 
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njihovi strokovnjaki pa se sistematično 
lahko udeležujejo sestankov strokovnih 
skupin Komisije, ki zadevajo pripravo 
delegiranih aktov.

_________________ _________________
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1 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 1 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V skladu z zavezanostjo Komisije 
načelom o boljši pripravi zakonodaje bi si 
bilo treba prizadevati za skladnost 
instrumentov Unije v zvezi z zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov. Sistem 
merjenja napredka pri doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti ter skladnosti 
sprejetih ukrepov s tem ciljem bi moral 
temeljiti na okviru upravljanja iz Uredbe 
(EU) 2018/1999 in biti skladen z njim. 
Zlasti bi bilo treba sistem rednega 
poročanja ter sosledje ocen in ukrepov 
Komisije na podlagi poročanja uskladiti z 
zahtevami za predložitev informacij in 
poročil držav članic iz Uredbe (EU) 
2018/1999. Uredbo (EU) 2018/1999 bi bilo 
zato treba spremeniti, da se v ustrezne 
določbe vključi cilj podnebne nevtralnosti.

(22) V skladu z zavezanostjo Komisije 
načelom o boljši pripravi zakonodaje bi si 
bilo treba prizadevati za skladnost in 
medsebojno dopolnjevanje instrumentov 
Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov. Sistem merjenja 
napredka pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti ter skladnosti sprejetih 
ukrepov s tem ciljem bi moral temeljiti na 
okviru upravljanja iz Uredbe (EU) 
2018/1999 in biti skladen z njim. Zlasti bi 
bilo treba sistem rednega poročanja ter 
sosledje ocen in ukrepov Komisije na 
podlagi poročanja uskladiti z zahtevami za 
predložitev informacij in poročil držav 
članic iz Uredbe (EU) 2018/1999. Uredbo 
(EU) 2018/1999 bi bilo zato treba 
spremeniti, da se v ustrezne določbe 
vključi cilj podnebne nevtralnosti.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Podnebne spremembe so že po 
definiciji čezmejni izziv in potrebno je 
usklajeno ukrepanje na ravni Unije, da bi 
lahko učinkovito dopolnili in okrepili 
nacionalne politike. Ker cilja te uredbe 
(doseči podnebno nevtralnost v Uniji do 
leta 2050) ne morejo zadovoljivo doseči 
same države članice, temveč se ta cilj 
zaradi obsega in učinkov lažje doseže na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 

(23) Podnebne spremembe so že po 
definiciji čezmejni izziv in potrebno je 
usklajeno ukrepanje na ravni Unije, da bi 
lahko učinkovito podprli in okrepili 
nacionalne ter regionalne politike. Ker 
ciljev te uredbe (doseči podnebno 
nevtralnost v Uniji najkasneje do leta 
2050) ne morejo zadovoljivo doseči same 
države članice, temveč se ta cilj zaradi 
obsega in učinkov lažje doseže na ravni 
Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 
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Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev –

z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev. V 
skladu z načelom lojalnega sodelovanja, 
kot je določen v členu 4 PEU, si Unija in 
države članice medsebojno pomagajo pri 
doseganju ciljev iz te uredbe, sprejmejo 
ustrezne ukrepe, ki izhajajo iz ciljev in 
priporočil iz te uredbe, ter ne sprejmejo 
nikakršnih ukrepov, ki bi lahko ogrozili 
doseganje ciljev iz te uredbe.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji do leta 2050, kar je v 
skladu z dolgoročnim ciljem glede 
temperature iz člena 2 Pariškega 
sporazuma, in zagotavlja okvir za 
doseganje napredka pri uresničevanju 
globalnega cilja prilagajanja iz člena 7 
Pariškega sporazuma.

Ta uredba določa zavezujoč cilj podnebne 
nevtralnosti v Uniji najkasneje do leta 
2050, ki so ga soglasno sprejele države 
članice, kar je v skladu z dolgoročnim 
ciljem glede temperature iz člena 2 
Pariškega sporazuma – tj. da se dvig 
globalne temperature omeji na precej pod 
2 °C nad predindustrijsko raven in se 
nadaljujejo prizadevanja, da dvig 
temperature ne bi presegel 1,5 °C nad to 
ravnjo, poleg tega pa se finančni tokovi 
uskladijo z razvojem, odpornim na 
podnebne spremembe –, in zagotavlja 
okvir za doseganje napredka pri 
uresničevanju globalnega cilja prilagajanja 
iz člena 7 Pariškega sporazuma.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 

1. Emisije in odvzemi toplogrednih 
plinov po vsej Uniji, ki jih ureja 
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zakonodaja Unije, se uravnotežijo 
najpozneje do leta 2050, s čimer se do tega 
datuma emisije zmanjšajo na ničelno 
stopnjo.

zakonodaja Unije, se v Uniji uravnotežijo 
čim prej in najpozneje do leta 2050, s 
čimer se do tega datuma emisije zmanjšajo 
na ničelno stopnjo tako na ravni Unije kot 
na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni ravni, da se 
omogoči skupno doseganje cilja podnebne 
nevtralnosti iz odstavka 1, pri čemer se 
upošteva pomen spodbujanja pravičnosti in 
solidarnosti med državami članicami.

2. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na ravni 
Unije oziroma na nacionalni in regionalni 
ravni, vključno s prilagajanjem vseh 
politik na podnebne spremembe in 
upoštevanjem različnih izhodiščnih 
položajev vsake države članice, da se 
omogoči posamično, na ravni posameznih 
držav članic, in skupno doseganje cilja 
podnebne nevtralnosti iz odstavka 1, pri 
čemer se upošteva socialni, gospodarski in 
teritorialni kontekst ter pomen 
spodbujanja pravičnosti, solidarnosti in 
lojalnega sodelovanja med državami 
članicami in njihovimi regijami.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) do 
30. septembra 2020 pregleda cilj Unije za 
leto 2030 na področju podnebja iz člena 
2(11) Uredbe (EU) 2018/1999 ter preuči 
možnosti za nov cilj za leto 2030, tj. 
zmanjšanje emisij na 50 do 55 % v 
primerjavi z letom 1990. Če bo Komisija 
menila, da je treba navedeni cilj 
spremeniti, bo po potrebi predložila 

3. Komisija ob upoštevanju cilja 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) in po 
opravljeni socialno-ekonomski ter 
sektorski oceni učinka do septembra 2020 
pregleda cilj Unije za leto 2030 na 
področju podnebja iz člena 2(11) Uredbe 
(EU) 2018/1999 ter določi nov cilj za leto 
2030, tj. zmanjšanje emisij na 50 do 55 % 
v primerjavi z letom 1990, in predlaga 
ustrezno financiranje iz proračuna Unije 
za dosego morebitnega novega cilja do 
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predloge Evropskemu parlamentu in Svetu. leta 2030. Če bo Komisija menila, da je 
treba navedeni cilj spremeniti, bo po 
potrebi predložila predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 30. junija 2021 oceni, 
kako bi bilo treba spremeniti zakonodajo 
Unije za izvajanje cilja Unije za leto 2030, 
da se omogoči zmanjšanje emisij na 50 do 
55 % v primerjavi z letom 1990 in doseže 
cilj podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

4. Komisija do 31. decembra 2021 
oceni, kako bi bilo treba spremeniti 
zakonodajo Unije za izvajanje cilja Unije 
za leto 2030, pa tudi zakonodajo Unije o 
skladih in instrumentih, da se omogoči 
zmanjšanje emisij na 50 do 55% v 
primerjavi z letom 1990 in doseže cilj 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1), ter 
razmisli o sprejetju potrebnih ukrepov, 
vključno s sprejetjem zakonodajnih 
predlogov, v skladu s Pogodbama.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

3. Pri predlaganju krivulje v skladu z 
odstavkom 1 Komisija upošteva naslednje:

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) konkurenčnost gospodarstva Unije; (b) konkurenčnost gospodarstva Unije 
in socialno blaginjo;

Predlog spremembe 25
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) sedanje in pričakovane 
gospodarske recesije, ki ogrožajo 
zaposlovanje, trajnostno rast in socialno 
vključenost;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo; (c) najboljšo razpoložljivo tehnologijo 
in boljši dostop do nje, pa tudi tehnološki 
napredek;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost in zanesljivo oskrbo z energijo;

(d) energijsko učinkovitost, cenovno 
dostopnost energije, energijsko revščino in 
zanesljivo oskrbo z energijo, pri čemer se 
upošteva mešanica energetskih virov 
posamezne države članice;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) potrebo, da se uporaba vseh 
fosilnih goriv postopno opusti v roku, ki 
bo skladen s ciljem omejitve dviga 
temperature na 1,5 °C v primerjavi s 
predindustrijsko ravnjo;
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Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) učinke na biotsko raznovrstnost in 
ekosisteme;

Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) prehransko varnost, cenovno 
dostopnost hrane in zanesljivo preskrbo s 
hrano;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pravičnost in solidarnost med 
državami članicami in v njih;

(e) pravičnost, solidarnost ter lojalno 
sodelovanje med državami članicami in 
regijami ob popolnem upoštevanju 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije Unije;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložbene potrebe in priložnosti; (g) potrebe po javnih in zasebnih 
naložbah in priložnosti, vključno s 
potrebami po razvoju infrastrukture;
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda;

(h) potrebo po zagotovitvi poštenega in 
socialno pravičnega prehoda ter odpravi 
regionalnih neravnovesij;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene dokaze, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC).

(j) najboljše razpoložljive in 
najnovejše znanstvene in statistične 
dokaze, vključno z najnovejšimi poročili 
Medvladnega panela za podnebne 
spremembe (IPCC) in Medvladne 
platforme o biološki (IPBES) ter celovito 
socialno-ekonomsko in sektorsko oceno 
učinka.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) zavezanost svetovnemu vodilnemu 
položaju na področju podnebne 
nevtralnosti;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka j b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) oceno ogljičnega odtisa in vodnega 
odtisa v trgovinskih odnosih s tretjimi 
državami.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ustrezne institucije Unije in države 
članice zagotovijo stalen napredek pri 
povečanju sposobnosti prilagajanja, 
krepitvi odpornosti in zmanjšanju 
ranljivosti zaradi podnebnih sprememb v 
skladu s členom 7 Pariškega sporazuma.

1. Ustrezne institucije Unije in države 
članice zagotovijo stalen napredek pri 
povečanju sposobnosti prilagajanja, 
zagotavljanju prenosa strokovnega 
znanja, kadar je to potrebno, krepitvi 
odpornosti in zmanjšanju ranljivosti zaradi 
podnebnih sprememb v skladu s členom 7 
Pariškega sporazuma.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter ocen 
napredka oblikujejo in izvajajo strategije in 
načrte za prilagajanje, ki vključujejo 
celovit okvir za obvladovanje tveganja.

2. Države članice v sodelovanju z 
regijami in občinami na podlagi 
zanesljivih izhodiščnih scenarijev v zvezi s 
podnebjem in ranljivostjo ter na podlagi 
ocen napredka in učinka oblikujejo in 
izvajajo strategije in načrte za prilagajanje, 
ki vključujejo konkretne cilje zmanjšanja 
in celovit okvir za obvladovanje tveganja, 
pri čemer upoštevajo posebnosti 
posameznih regij.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupni napredek držav članic pri 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1), kot je bil opredeljen v krivulji iz 
člena 3(1);

(a) skupni in posamezni napredek 
držav članic pri doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1), kot je bil 
opredeljen v krivulji iz člena 3(1);

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skupni napredek vseh držav članic 
pri prilagajanju iz člena 4.

(b) skupni in posamezni napredek 
držav članic pri prilagajanju iz člena 4.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999. Komisija v svoji oceni navede 
napredek, ki so ga dosegle regije in 
metropolitanske regije pri prilagajanju iz 
člena 4, ter se sklicuje na sektorske 
časovne načrte, da bi spodbudila 
pregleden in socialno pravičen prehod na 
podnebno nevtralnost.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustreznost ukrepov Unije za 
zagotovitev napredka pri prilagajanju iz 

(b) ustreznost ukrepov in financiranja 
Unije za zagotovitev napredka pri 
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člena 4. prilagajanju iz člena 4.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena iz odstavka 1 in pregled iz 
odstavka 2 se opravita na podlagi 
skupnega informacijskega sistema EU, ki 
je dostopen javnosti in vključuje 
informacije, ki jih predložijo različni 
akterji, vključeni v doseganje cilja 
podnebne nevtralnosti ter spodbujanje 
prilagajanja. Da bi zagotovili 
standardizacijo in homogenost informacij, 
mora skupni informacijski sistem EU 
vključevati podatke, ki jih je mogoče 
enostavno najti, so dostopni in 
interoperabilni ter jih je mogoče večkrat 
uporabiti. Komisija sprejme delegirane 
akte v skladu s členom 9, da bi dopolnila 
to uredbo z vzpostavitvijo skupnega 
informacijskega sistema EU in določitvijo 
zahtev po informacijah in podatkih, ki jih 
je treba vključiti v ta sistem. V sistemu 
bodo izkoriščene priložnosti, ki jih 
omogočajo digitalizacija in nove 
tehnologije.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavkov 1 in 2 ugotovi, da ukrepi Unije 
niso v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne ustrezajo 
zagotovitvi napredka pri prilagajanju iz 
člena 4, ali da je napredek pri doseganju 
cilja podnebne nevtralnosti ali prilagajanja 
iz člena 4 nezadosten, hkrati sprejme 

3. Kadar Komisija na podlagi ocene iz 
odstavka 1 in ocene iz odstavka 2 ugotovi, 
da ukrepi Unije niso v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti iz člena 2(1) ali ne 
ustrezajo zagotovitvi napredka pri 
prilagajanju iz člena 4 ali da je napredek 
pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti 
ali prilagajanja iz člena 4 nezadosten ali da 
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potrebne ukrepe v skladu s Pogodbama ter 
izvede pregled krivulje iz člena 3(1).

so ukrepi Unije povzročili zmanjšanje 
konkurenčnosti in izgubo delovnih mest v 
nekaterih regijah, hkrati sprejme potrebne 
ukrepe v skladu s Pogodbama ter izvede 
pregled krivulje iz člena 3(1).

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustreznost relevantnih nacionalnih 
ukrepov za zagotovitev napredka pri 
prilagajanju iz člena 4.

(b) ustreznost relevantnih nacionalnih 
ukrepov za zagotovitev napredka pri 
prilagajanju iz člena 4 in dejavnikov, ki 
niso odvisni od držav članic in vplivajo na 
napredek, vključno z višjo silo.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ugotovitve navedene ocene skupaj 
s poročilom o stanju energetske unije, 
pripravljenim v zadevnem koledarskem 
letu v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/1999. Komisija v svoji oceni navede 
ukrepe, ki so jih sprejele pristojne 
regionalne uprave in metropolitanske 
regije v zvezi s ciljem podnebne 
nevtralnosti iz člena 2(1) ter v zvezi s 
prilagajanjem podnebnim spremembam iz 
člena 4, da bi spodbudila pregleden in 
socialno pravičen prehod na podnebno 
nevtralnost.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice niso v 
skladu z navedenim ciljem, kot je izražen v 
krivulji iz člena 3(1), ali ne ustrezajo z 
vidika zagotovitve napredka pri 
prilagajanju iz člena 4, lahko tej državi 
članici izda priporočila. Komisija ta 
priporočila javno objavi.

2. Kadar Komisija ob ustreznem 
upoštevanju skupnega napredka, 
ocenjenega v skladu s členom 5(1), 
ugotovi, da ukrepi države članice ali 
njenih regij niso v skladu z navedenim 
ciljem, kot je izražen v krivulji iz člena 
3(1), ali ne ustrezajo z vidika zagotovitve 
napredka pri prilagajanju iz člena 4 ali da 
so ukrepi Unije povzročili zmanjšanje 
konkurenčnosti ali izgubo delovnih mest v 
nekaterih regijah, lahko tej državi članici 
izda priporočila. Komisija ta priporočila 
javno objavi.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Skupni informacijski sistem Unije 
iz člena 5(2) vključuje razdelek s 
strategijami, ukrepi in primeri dobre 
prakse, da bi ukrepe, ki jih sprejmejo 
države članice, uskladili s priporočili 
Komisije.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zadevna država članica ustrezno 
upošteva priporočilo v duhu solidarnosti 
med državami članicami in Unijo ter med 
državami članicami;

(a) zadevna država članica ustrezno 
upošteva priporočilo v duhu solidarnosti in 
lojalnega sodelovanja med državami 
članicami in Unijo, med državami 
članicami ter med zadevno državo članico 
in njenimi regijami, razen če slednje 
upravičeno nasprotujejo osnutku 
priporočila;
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) evropski statistiki in podatkih, 
vključno s podatki o izgubah zaradi 
neugodnih podnebnih učinkov, če so na 
voljo; ter

(c) evropski statistiki in podatkih, 
vključno s podatki o izgubah zaradi 
neugodnih podnebnih učinkov, če so na 
voljo;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) regionalni statistiki in podatkih, 
vključno s podatki metropolitanskih regij; 
ter

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) najboljših razpoložljivih 
znanstvenih dokazih, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC); ter

(d) najboljših razpoložljivih 
znanstvenih dokazih, vključno z 
najnovejšimi poročili Medvladnega panela 
za podnebne spremembe (IPCC) ter 
celovito socialno-ekonomsko in sektorsko 
oceno učinka; ter

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vseh dodatnih informacijah v zvezi 
z okoljsko trajnostnimi naložbami Unije in 

(e) vseh dodatnih informacijah v zvezi 
z okoljsko trajnostnimi naložbami Unije, 
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držav članic, vključno z naložbami v 
skladu z Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
taksonomiji], če so na voljo.

držav članic ter regionalnih in lokalnih 
organov, vključno z naložbami v skladu z 
Uredbo (EU) 2020/... [uredbo o 
taksonomiji], če so na voljo.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sodeluje z vsemi deli družbe, da 
jim omogoči, da sprejmejo ukrepe za 
podnebno nevtralno družbo, odporno na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč in dostopen proces na vseh 
ravneh, tudi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni ter s socialnimi partnerji, 
državljani in civilno družbo, za izmenjavo 
najboljših praks in opredelitev ukrepov, ki 
bodo prispevali k doseganju ciljev te 
uredbe. Poleg tega se lahko Komisija opre 
tudi na podnebne in energetske dialoge na 
več ravneh, kot so jih vzpostavile države 
članice v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Komisija v skladu z načelom partnerstva 
sodeluje z vsemi deli družbe, da bi 
okrepila izmenjavo informacij in 
ozveščanje, namenjeno doseganju 
podnebno nevtralne družbe, odporne na 
podnebne spremembe. Komisija spodbuja 
vključujoč, interaktiven in dostopen proces 
na vseh ravneh, tudi na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter s socialnimi 
partnerji, nevladnimi organizacijami, 
državljani in civilno družbo, ki zagotavlja 
široko udeležbo in večjo dostopnost 
informacij za vse invalide, za izmenjavo 
najboljših praks in opredelitev ukrepov, ki 
bodo prispevali k doseganju ciljev te 
uredbe. Poleg tega se lahko Komisija opre 
tudi na podnebne in energetske dialoge na 
več ravneh, kot so jih vzpostavile države 
članice v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 
2018/1999.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2018/1999
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 Člen 11

Podnebni in energetski dialog na več 
ravneh

Podnebni in energetski dialog na več 
ravneh

Vsaka država članica v skladu z Vsaka država članica v skladu z 
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nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo lokalni organi, organizacije civilne 
družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in 
druge zadevne zainteresirane strani ter širša 
javnost lahko dejavno sodelovali in 
razpravljali o doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila] ter različnih – tudi 
dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za 
energetsko in podnebno politiko, in ocenili 
napredek, razen če že ima strukturo, ki 
služi istemu namenu. V okviru takšnega 
dialoga se lahko razpravlja o celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih.;

nacionalnimi pravili vzpostavi podnebni in 
energetski dialog na več ravneh, v katerem 
bodo regionalni in lokalni organi, 
organizacije civilne družbe, poslovna 
skupnost, vlagatelji, sindikati in druge 
zadevne zainteresirane strani ter širša 
javnost lahko dejavno sodelovali in 
razpravljali o doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti Unije iz člena 2 Uredbe .../... 
[podnebna pravila] ter različnih – tudi 
dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za 
energetsko in podnebno politiko, in ocenili 
napredek, razen če že ima strukturo, ki 
služi istemu namenu. V okviru takšnega 
dialoga se lahko razpravlja o celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih.;
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