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Predlog spremembe 45
Levteris Nikolau-Alavanos (Lefteris Nikolaou-Alavanos), Konstantinos Papadakis

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, 
kakor je določeno v nadaljevanju;

1. zavrne predlog Komisije;

Or. el

Predlog spremembe 46
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti tretjega odstavka 
člena 175 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti tretjega odstavka 
člena 175, člena 192(1), člena 194(1) in 
člena 194(2) Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 47
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 

(1) Regulativni okvir, ki ureja 
kohezijsko politiko Unije za obdobje 
2021–2027 v okviru naslednjega 
večletnega finančnega okvira, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije in naj bi podprl 
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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.

izvajanje Pariškega sporazuma, da se dvig 
svetovne temperature omeji na manj kot 
1,5 °C, ciljev Organizacije združenih 
narodov za trajnostni razvoj, pa tudi 
evropskega stebra socialnih pravic z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
zelene in socialne 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 izzivi prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, ki bo 
temeljilo na obnovljivih virih energije, bo 
zelo gospodarno z viri in energetsko 
učinkovito, s ciljem, da bi do leta 2040 
dosegli ničelno stopnjo neto emisij 
toplogrednih plinov, tako da bi bil ta 
prehod pravičen in vključujoč za vse.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

11 COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

12 COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020. 12 COM(2020)0021 z dne 14. januarja 
2020.

Or. en

Obrazložitev

It is deemed necessary to highlight what are the main characteristics of a climate-neutral 
economy to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment modifying 
"Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and energy-
efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG emissions 
by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the modification of the 
entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates that, in order to 
avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate neutral 
economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system

Predlog spremembe 48
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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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 in v katerem 
se prednost nameni ukrepom za okrevanje 
gospodarstva po zdravstveni krizi zaradi 
pandemije covida-19, prispeva k 
izpolnjevanju zavez Unije glede izvajanja 
Pariškega sporazuma in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
zelene cilje, da se bodo zmanjšale emisije 
ogljika, in sicer s prehodom na čiste in 
pravične vire energije in spodbujanem 
zelenih in modrih naložb, krožnim 
gospodarstvom, prilagajanjem na 
podnebne spremembe ter preprečevanjem 
in obvladovanjem tveganja. 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.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

11 COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

12 COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020. 12 COM(2020)0021 z dne 14. januarja 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 49
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta 
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Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 obveznosti Unije glede 
izvajanja Pariškega sporazuma in zavez v 
zvezi s cilji Organizacije združenih 
narodov za trajnostni razvoj z 
osredotočanjem financiranja Unije na 
zelene cilje, pa tudi v zvezi z Evropskim 
stebrom socialnih pravic. S to uredbo se 
izvaja ena od prednostnih nalog iz 
sporočila o evropskem zelenem dogovoru 
(v nadaljnjem besedilu: evropski zeleni 
dogovor), je pa del naložbenega načrta za 
trajnostno Evropo, 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.

_________________
11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.
12 COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 50
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(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 
energijskega prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, pri 
katerem se preostale emisije toplogrednih 
plinov izravnajo z enakovredno absorpcijo.

(1) 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 
energijskega prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, pri 
katerem se preostale emisije toplogrednih 
plinov izravnajo z enakovredno absorpcijo. 
Poleg tega ta uredba pomembno prispeva 
k potrebnim ukrepom za boj proti veliki in 
nenadni deflaciji, s katero se bo soočala 
Unija po pandemiji covida-19.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

12 COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020. 12 COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020.

Or. it

Predlog spremembe 51
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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 

(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 
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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.

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 
ter se optimizirajo trajnostne zaposlitvene 
možnosti prehoda na podnebno nevtralno 
in krožno gospodarstvo, pri katerem se 
preostale emisije toplogrednih plinov 
izravnajo z enakovredno absorpcijo.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

11 COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

12 COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020. 12 COM(2020)0021 z dne 14. januarja 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 52
Pascal Arimont

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 

(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, da se dvig globalne 
temperature omeji na manj kot 1,5 °C, 
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 
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gospodarstvo, pri katerem se preostale 
emisije toplogrednih plinov izravnajo z 
enakovredno absorpcijo.

prehoda na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, pri katerem se preostale 
emisije toplogrednih plinov izravnajo z 
enakovredno absorpcijo.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

11 COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

12 COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020. 12 COM(2020)0021 z dne 14. januarja 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 53
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, César Luena, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 
prehoda na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, pri katerem se preostale 
emisije toplogrednih plinov izravnajo z 
enakovredno absorpcijo in se viri rabijo na 
trajnosten način.

_________________ _________________
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11 COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

11 COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

12 COM(2020)0021 z dne 14. januarja 
2020.

12 COM(2020)0021 z dne 14. januarja 
2020.

Or. es

Predlog spremembe 54
Niklas Nienaß

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, socialni in 
okoljski stroški prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, pri 
katerem se preostale emisije toplogrednih 
plinov izravnajo z enakovredno absorpcijo.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final z dne 11. 
decembra 2019.

11 COM(2019)0640 z dne 11. decembra 
2019.

12 COM(2020) 21 z dne 14. januarja 2020. 12 COM(2020)0021 z dne 14. januarja 
2020.

Or. en
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Predlog spremembe 55
Levteris Nikolau-Alavanos (Lefteris Nikolaou-Alavanos), Konstantinos Papadakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Evropski zeleni dogovor EU in 
nacionalnih vlad, katerega prva 
zakonodajna pobuda je sklad za pravični 
prehod, ki je del mehanizma za pravični 
prehod, je strateški načrt za okrepitev 
položaja velikih monopolnih skupin EU v 
odnosu do njihovih svetovnih 
konkurentov, ki naj bi bili namenjeni 
reševanju problema uničevanja okolja in 
„podnebnih sprememb“.  S tem se bodo še 
povečale težave, s katerimi se soočajo 
navadne delavske družine, in se bo 
povečal glavni vir teh težav, in sicer 
proizvodnja, ki temelji izključno na merilu 
kapitalističnega donosa. Od zaposlenih se 
bo zahtevalo, da plačajo račun za dobiček 
korporacij prek naraščajočih cen energije, 
na tisoče presežnih delavcev, 
dezertifikacije celotnih regij in 
poslabšanja položaja samozaposlenih 
oseb. Ni možno, da bi hkrati imeli korist 
tako delavci kot korporacije. Rešitev in 
izhod za navadne delavce, ki bi lahko 
zadovoljil vse njihove potrebe, bi bil, da bi 
viri energije in sredstva za proizvodnjo, 
prenos in distribucijo energije postali 
državna družbena last. Brez korporacij in 
merila ustvarjanja dobička v proizvodnji 
bo mogoče povečati energetsko 
učinkovitost in povečati proizvodnjo 
elektrarn na lignit in hidroelektrarn ter 
izpolniti energetske potrebe običajnih 
delavskih družin, sprejeti pa bi bilo možno 
tudi ukrepe za varstvo okolja, zdravja in 
varnosti delavcev in prebivalcev ter 
povečanje plač in pravic delavcev v 
industriji.

Or. el
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Predlog spremembe 56
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Po predstavitvi prednostnih nalog 
Evropske komisije na začetku 
zakonodajnega obdobja se je morala 
Evropska unija, kot preostali svet, soočiti 
s pandemijo covida-19 in njenimi 
zdravstvenimi in gospodarskimi 
posledicami. Zato bi bilo treba te kratko- 
in srednjeročne cilje prilagoditi, pri čemer 
se je treba osredotočiti na ponoven zagon 
gospodarstva, ki je v težavah zaradi 
pandemije, ter na nujna zdravstvena in 
socialna vprašanja, ki jih je pandemija 
izpostavila. V zvezi s tem je treba dati 
prednost gospodarskemu razvoju in 
ustvarjanju delovnih mest.

Or. es

Predlog spremembe 57
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

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 

(2) Evropski svet je 12. decembra 2019 
podprl cilj podnebne nevtralnosti Unije do 
leta 2050 v skladu s cilji Pariškega 
sporazuma. . Deflacijski učinek boja proti 
podnebnim spremembam bo srednjeročno 
imel negativne družbeno-gospodarske 
posledice, zato bo včasih negativen tudi 
njegov vpliv na okolje. Poleg tega, glede 
na to, da bo pandemija covida-19 
povzročila globoko recesijo, pa tudi trajno 
deflacijo, če ECB ne bo pripravila 
ustreznih monetarnih politik, je izredno 
pomembno ublažiti prociklični učinek 
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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.

podnebne politike Unije, kar bi pomenilo 
odložitev uresničitve cilja, o katerem se je 
dogovoril Evropski svet. Poleg tega vse 
regije in države članice prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo ne 
začenjajo iz istega izhodišča, niti nimajo 
enakih zmogljivosti za odzivanje. Nekatere 
so naprednejše od drugih, zlasti države, ki 
so izpolnile svoje zaveze in cilje Kjotskega 
protokola (20 % energije iz obnovljivih 
virov do leta 2020), saj so v to veliko 
vložile, zdaj pa morajo prispevati k 
prehodu držav in regij, 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, nelojalna 
konkurenca držav, ki se do sedaj še niso 
lotile razogljičenja, pa se bo povečala, kar 
bi škodilo ciljem socialne, ekonomske in 
teritorialne kohezije. Podobno so v 
evropskem gospodarskem sistemu številni 
proizvodni sektorji v regijah, kjer se 
proizvaja premog, in drugod, še vedno 
močno odvisni od fosilnih goriv, zato so 
odgovorni za visoke ravni emisij in 
potrebujejo ustrezne ukrepe podpore pri 
prehodu, kot so opredeljeni v tej uredbi.

Or. it

Predlog spremembe 58
Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

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 

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije. 
Evropski svet je 12. decembra 2019 podprl 
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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.

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. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
območjem NUTS 3 z manj kot 12,5 
prebivalca na km2 ali s povprečnim letnim 
zmanjšanjem prebivalstva za več kot 1 % v 
obdobju 2007-2017, zanje pa bi morale 
veljati posebni regionalni in nacionalni 
načrti za privabljanje več ljudi v regijo in 
spodbujanje, da v njej ostanejo, pa tudi za 
povečanje poslovnih naložb in dostopnosti 
digitalnih in javnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 59
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije. 

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo, ki povsem temelji na 
obnovljivih virih energije, je zelo 
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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.

gospodarno z viri in energijsko učinkovito 
in s katerim je mogoče doseči ničelno 
stopnjo neto emisij do leta 2040, je eden 
najpomembnejših ciljev Unije. Evropski 
svet je 12. decembra 2019 podprl cilj 
podnebne nevtralnosti Unije do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma, vendar 
vse več znanstvenih dokazov kaže, da je 
treba ukrepati hitreje in da bi si morala 
EU v izogib najhujšim posledicam 
podnebnih sprememb prizadevati za to, da 
že do leta 2040 doseže ničelno stopnjo 
neto emisij, zato bi bilo treba podpreti cilje 
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, kot je 
jeklarska in železarska industrija. 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 60
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
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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.

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 z istega izhodišča, 
niti nimajo enakih zmogljivosti za 
odzivanje. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa ima 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, da bo prehod, 
kar zadeva podnebne ukrepe, v različnih 
delih Unije različno hiter, pa tudi, da se 
bodo razlike med regijami poglabljale, kar 
bi škodilo ciljem socialne, ekonomske in 
teritorialne kohezije. V zvezi s tem je treba 
posebno pozornost nameniti posebnim 
izzivom, ki jih bo prinesel učinek prehoda 
na podnebno nevtralnost v oddaljenih, 
otoških in geografsko prikrajšanih 
regijah, pa tudi na območjih, ki se soočajo 
z demografskim izzivom depopulacije.

Or. es

Predlog spremembe 61
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prehod na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo je eden od 
najpomembnejših ciljev politike Unije. 

(2) Prehod na trajnostno, podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo je eden 
od najpomembnejših ciljev politike Unije. 
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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.

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 in bo 
srednjeročno tudi za vse pomenil 
priložnosti in izzive, pa vse regije in države 
članice prehoda ne začenjajo z istega 
izhodišča, nimajo enakih zmogljivosti za 
odzivanje in niso v enakem obsegu 
sprejele politik in ukrepov za omogočanje 
prehoda. Nekatere so naprednejše od 
drugih, prehod pa ima širše gospodarske, 
in socialne učinke ter učinke na trg dela 
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, da bo 
prehod, kar zadeva podnebne ukrepe, v 
različnih delih Unije različno hiter, pa 
tudi, da se bodo razlike med regijami 
poglabljale, kar bi škodilo ciljem socialne, 
ekonomske in teritorialne kohezije.

Or. es

Predlog spremembe 62
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

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 

(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 ciljem Pariškega 
sporazuma o omejitvi globalnega 
segrevanja na 1,5 oC nad predindustrijsko 
raven. Čeprav bo boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja 
dolgoročno koristil vsem, srednjeročno pa 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 63
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

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 

(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  za energijo in 
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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.

naftnega skrilavca, industrije z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov ali 
industrije, na katere proizvode vpliva 
prehod EU na podnebno nevtralnost. 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 64
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

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, 

(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, ki so 
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ekonomske in teritorialne kohezije. temeljnega pomena za Unijo.

Or. en

Predlog spremembe 65
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

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 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, 
gospodarske in okoljske 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.

Or. en

Predlog spremembe 66
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 2

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 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 trdnih 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.

Or. en

Predlog spremembe 67
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

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. 

(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. 



PE652.416v01-00 22/157 AM\1205767SL.docx

SL

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.

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, 
ekonomske 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.

Or. sl

Predlog spremembe 68
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Poudariti je treba, da je prehod na 
podnebno nevtralnost dolgoročni proces, 
ki lahko traja dlje od političnih ali 
proračunskih ciklov. Bistvenega pomena 
je trden okvir upravljanja, ki bi moral 
vključevati udeležbo državljanov in 
deležnikov pri procesu preobrazbe in 
odločanju. Ta participativni pristop in 
stalni dialog bi morala veljati za vse faze, 
tudi pri pripravi dolgoročne strategije za 
razvoj ter vzpostavitvi sistema spremljanja 
in ocenjevanja.

Or. en
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Predlog spremembe 69
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Ker na ozemlju Unije niso povsod 
enako odvisni od fosilnih goriv ali enako 
intenzivno ustvarjajo emisije toplogrednih 
plinov, je za ciljno usmerjene strategije 
odzivanja potreben krajevni pristop, ki bo 
omogočal celostno in medsektorsko 
ukrepanje.

Or. en

Predlog spremembe 70
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 prehod uspešen, mora biti 
pravičen, vključujoč in družbeno 
sprejemljiv za vse, pri tem pa ne smemo 
nikogar prezreti. 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 in povečanje vseh ugodnih 
priložnosti, kot so ustvarjanje zelenih, 
trajnih in kakovostnih novih delovnih 
mest, prispevanje k doseganju ciljev v 
zvezi s polno zaposlenostjo in socialnim 
napredkom iz člena 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU). Pri tem ima proračun Unije 
pomembno vlogo.

Or. en
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Predlog spremembe 71
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

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 
prispevati h gospodarskemu razvoju 
Evropske unije, pri čemer je treba 
ohranjati temeljna načela Unije, kot so 
politike notranjega trga. Zato morajo 
Unija in države članice že od vsega začetka 
upoštevati njegove gospodarske in socialne 
posledice, uporabiti vse možne instrumente 
za ublažitev negativnih posledic in pri tem 
upoštevati osebe, ki so jih te politike 
posebej prizadele, torej mlade in starejše. 
Pri tem ima proračun Unije pomembno 
vlogo.

Or. es

Predlog spremembe 72
Pascal Arimont

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 prehod uspešen, mora biti 
pravičen in družbeno sprejemljiv za vse. 
Zato morajo Unija, države članice in regije 
že od vsega začetka upoštevati njegove 
ekonomske in socialne posledice ter 
uporabiti vse možne instrumente za 
ublažitev negativnih posledic, ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti. Pri tem 
ima proračun Unije pomembno vlogo, pa 
tudi da se prepreči, da bi koga prezrli.

Or. en
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Predlog spremembe 73
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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. 
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. Države 
članice bi morale pri izvrševanju in 
uporabi Sklada za pravični prehod 
posebno pozornost nameniti načelom iz 
evropskega stebra socialnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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. 
Pri pravičnem podnebnem in energetskem 
prehodu se ne sme nikogar prezreti in je 
treba ustvariti pogoje za odpravo 
energijske revščine. 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.

Or. es
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Predlog spremembe 75
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

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. 
Pri prehodu na podnebno nevtralnost ne 
bi smeli zanemariti nobene države članice 
ali regije. 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.

Or. en

Predlog spremembe 76
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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. 
Zato morajo Unija in države članice že od 
vsega začetka upoštevati njegove 
gospodarske in socialne posledice, poleg 
tega morajo premagati zdravstveno krizo, 
ki jo je povzročila pandemija covida-19, 
ter uporabiti vse možne instrumente za 
ublažitev negativnih posledic. Pri tem ima 
proračun Unije pomembno vlogo.

Or. en
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Predlog spremembe 77
Raffaele Fitto

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. 
Zato morajo Unija in države članice že od 
vsega začetka upoštevati njegove 
gospodarske in socialne posledice, tudi 
glede na krizo zaradi pandemije covida-
19, ter uporabiti vse možne instrumente za 
ublažitev negativnih posledic. Pri tem ima 
proračun Unije pomembno vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 78
Krzysztof Hetman

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. 
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, pa tudi 
da se prepreči, da bi koga prezrli.

Or. en

Predlog spremembe 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
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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. 
Zato morajo Unija in države članice, pa 
tudi različni lokalni in regionalni organi, 
že od vsega začetka upoštevati njegove 
gospodarske in socialne posledice ter 
posledice za zaposlovanje in uporabiti vse 
možne instrumente za odpravo negativnih 
posledic. Pri tem ima proračun Unije 
dopolnilno vlogo.

Or. it

Predlog spremembe 80
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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 prehod uspešen, mora 
zmanjšati regionalne razlike, biti 
vključujoč, 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 večji proračun Unije 
pomembno vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 81
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta 
Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
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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 prehod uspešen, mora biti 
pravičen, vključujoč 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, pa tudi da se prepreči, 
da bi koga prezrli.

Or. en

Predlog spremembe 82
Niklas Nienaß

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. 
Zato morajo Unija in države članice že od 
vsega začetka upoštevati njegove 
gospodarske, socialne in okoljske 
posledice ter uporabiti vse možne 
instrumente za ublažitev negativnih 
posledic. Pri tem ima proračun Unije 
pomembno vlogo.

Or. en

Predlog spremembe 83
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Pri izvrševanju skladov bi morali 
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upoštevati horizontalna načela iz člena 3 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in 
člena 10 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, vključno z načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti iz člena 5 PEU, pa tudi 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Države članice in Komisija bi 
morale spoštovati tudi obveznosti iz 
Konvencije OZN o pravicah invalidov in 
zagotavljati dostopnost v skladu s členom 
9 te konvencije in v skladu s pravom 
Unije, ki usklajuje zahteve glede 
dostopnosti proizvodov in storitev. Države 
članice in Komisija bi si morale 
prizadevati za odpravo neenakosti in 
spodbujanje enakosti moških in žensk ter 
vključevanje vidika spola in se bojevati 
proti diskriminaciji na podlagi spola, rase 
ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. Sklad ne bi smeli podpirati 
ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli 
obliki segregacije ali izključevanja. Cilje 
sklada bi bilo treba dosegati v okviru 
trajnostnega razvoja, v skladu z Aarhuško 
konvencijo in v okviru spodbujanja cilja 
Unije o ohranjanju, varovanju in 
izboljšanju kakovosti okolja ter boja proti 
podnebnim spremembam, kot je določeno 
v členih 11 in 191(1) PDEU ter ob 
upoštevanju načela „onesnaževalec 
plača“. Podpora iz sklada bi morala biti 
skladna z načelom „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“.

Or. en

Predlog spremembe 84
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Cilje sklada bi bilo treba 
uresničevati v okviru ciljev iz evropskega 
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stebra socialnih pravic. Da bi vsem 
zagotovili boljšo in bolj trajnostno 
prihodnost, je treba podporo iz skladov 
usmeriti v krovno in mednarodno 
priznano Agendo 2030 Združenih 
narodov ter prispevati k ciljem 
trajnostnega razvoja, in sicer tistim, ki so 
določeni za leto 2030. Države članice bi 
morale ob upoštevanju lokalnih in 
regionalnih izzivov zagotavljati 
doslednost, skladnost in sinergijo z 
evropskim stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 85
Erik Bergkvist

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, po katerem se prek 
proračuna EU in pridruženih 
instrumentov vsaj 1 bilijon EUR uporabi 
za podporo trajnostnih naložb v 
naslednjih desetih letih, bi moral 
mehanizem za pravični prehod, ki je 
namenjen socialno pravičnemu zelenemu 
prehodu z uporabo najmanj 100 milijard 
EUR zlasti podpreti delavce in državljane 
v regijah, ki jih je prehod prizadel, 
obenem pa dopolnjevati ukrepe za zeleni 
prehod iz ustreznih programov v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027; Prispevati bi moral k 
obravnavi socialnih in gospodarskih 
posledic prehoda na podnebno nevtralnost 
Unije, zlasti za delavce, ki jih ta prehod 
prizadene, in sicer z združevanjem porabe 
iz proračuna Unije za podnebne in socialne 
cilje na regionalni ravni.

Or. en
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Predlog spremembe 86
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

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 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, pri čemer bi se bilo treba 
osredotočati na socialni učinek naložb in 
se usmeriti na regije in dele družbe, ki so 
zaradi prehoda najbolj izpostavljene 
gospodarski nestabilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 87
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

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 

(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 
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podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni.

podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni, pri čemer bi bilo treba upoštevati 
evropski steber socialnih pravic, ki so ga 
novembra 2017 razglasili Evropski svet, 
Parlament in Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 88
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih 
in gospodarskih posledic prehoda in 
vzpostavitvi ravnovesja med potrebami, 
kot so zaposlovanje, energetska 
neodvisnost, prehranska varnost, in cilji 
Unije o podnebni nevtralnosti z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 89
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta 
Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(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 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, pa tudi njegovega prispevka k 
trdnemu in trajnostnemu gospodarstvu in 
zelenim delovnim mestom ter pozitivne 
učinke na javno zdravje.

Or. en

Predlog spremembe 90
Krzysztof Hetman

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 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 in 
podregionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 91
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
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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 dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi negativnih 
socialnih in gospodarskih posledic tako 
prehoda na podnebno nevtralnost Unije kot 
krize zaradi covida-19 z združevanjem 
porabe iz proračuna Unije za podnebne in 
socialne cilje na regionalni ravni.

Or. it

Predlog spremembe 92
Niklas Nienaß

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 dopolnjevati druge ukrepe 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027. 
Prispevati bi moral k obravnavi socialnih, 
gospodarskih in okoljskih posledic 
prehoda na podnebno nevtralnost Unije do 
leta 2040 z združevanjem porabe iz 
proračuna Unije za podnebne in socialne 
cilje na regionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 93
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
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Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 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 do leta 2050 z 
združevanjem porabe iz proračuna Unije za 
podnebne in socialne cilje na regionalni 
ravni.

Or. es

Predlog spremembe 94
Raffaele Fitto

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 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
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Predlog spremembe 95
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

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 
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].

(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 podpreti 
ukrepe, namenjene pravičnemu in 
uspešnemu energetskemu prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, in 
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 SPP, neposredno prispevati k 
izvajanju pravičnega energetskega 
prehoda in lajšanju posledic prehoda s 
financiranjem naložb v nizkoemisijsko 
proizvodnjo energije, 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

Obrazložitev

Ob soočanju z velikimi izzivi in potrebami energetskega prehoda ter omejenimi finančnimi 
sredstvi, predvidenimi v proračunu EU, bi moral biti posebni cilj JTF usmerjen v blažitev 
negativnih socialno-ekonomskih učinkov prehoda, predvsem pa v sam energetski prehod.

Predlog spremembe 96
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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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 
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].

(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. Prizadevati bi si 
morali, da ustvarja sinergije in se 
dopolnjuje z drugimi stebri mehanizma za 
pravičen prehod, ne bi pa smel posegati v 
odločanje izvajalskih partnerjev in 
finančnih partnerjev v okviru drugih 
stebrov. 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 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].

Or. en

Predlog spremembe 97
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 
pravični prehod, ki se izvaja v okviru 
kohezijske politike. Cilj SPP je ublažiti 
negativne učinke podnebnega prehoda in 
okrepiti vse koristne priložnosti s 
podpiranjem najbolj prizadetih območij in 
skupnosti ter zlasti vseh zadevnih 
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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].

delavcev. V skladu s specifičnim ciljem 
SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira SPP, 
neposredno prispevati k spodbuditvi 
prehoda s financiranjem diverzifikacije in 
modernizacije lokalnega gospodarstva, da 
bi med drugim dosegli najvišje ravni 
energijske učinkovitosti, prodor energije 
iz obnovljivih virov in popolno okoljsko 
trajnost, in s preprečevanjem 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 98
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 
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].

(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 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 
gospodarstva, opredelitvijo in 
izkoriščanjem alternativnih virov na 
lokalni ravni ter blažitvijo negativnih 
posledic za zaposlovanje. Ukrepi, ki jih 
podpira SPP, bi morali preprečiti 
depopulacijo regij v procesu energetskega 
prehoda. 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 
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določbah].

Or. en

Predlog spremembe 99
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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 
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].

(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 in ustvarjanjem 
uravnoteženega socialno-ekonomskega 
prehoda, pri katerem se ne pojavljajo ali 
povečujejo tveganja socialne negotovosti 
ali nestabilnega poslovno okolje na teh 
območjih, V skladu s specifičnim ciljem 
SPP bi morali ukrepi, ki jih podpira SPP, 
neposredno prispevati k lajšanju posledic 
prehoda s financiranjem diverzifikacije, 
preusmeritve 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 100
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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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 
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].

(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 spodbujati 
podnebni prehod s podpiranjem najbolj 
prizadetih območij in zadevnih delavcev 
ter proizvodnih sektorjev v gospodarstvih 
vseh držav članic, ki ustvarjajo največ 
emisij in ki jih bo prehod najbolj prizadel. 
V skladu s specifičnim ciljem SPP bi 
morali ukrepi, ki jih ta podpira, 
neposredno prispevati k podpori prehoda z 
ustvarjanjem novih zaposlitvenih 
priložnosti, financiranjem nove 
infrastrukture, pa tudi diverzifikacijo in 
modernizacijo lokalnega gospodarstva ter 
spodbujanjem ukrepov za prehod. 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. it

Predlog spremembe 101
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 

(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 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda z blažitvijo negativnih 
posledic za zaposlovanje in ustvarjanjem 



PE652.416v01-00 42/157 AM\1205767SL.docx

SL

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].

novih trajnostnih delovnih mest s 
financiranjem diverzifikacije in 
modernizacije lokalnega gospodarstva. 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 102
Erik Bergkvist

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 
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].

(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 in 
nadomestiti negativne učinke podnebnega 
prehoda s podpiranjem najbolj prizadetih 
območij in zadevnih delavcev. V skladu s 
specifičnim ciljem SPP bi morali ukrepi, ki 
jih podpira SPP, neposredno prispevati k 
lajšanju posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije, spremembe strategije in 
modernizacije lokalnega gospodarstva ter 
blažitvijo negativnih posledic za 
zaposlovanje in življenjski standard. 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 103
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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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 
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].

(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 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 
gospodarstva, obnovo naravnih sredstev 
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 104
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 

(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 in 
okoljskega prehoda s podpiranjem najbolj 
prizadetih območij in zadevnih delavcev. V 
skladu s specifičnim ciljem SPP bi morali 
ukrepi, ki jih podpira SPP, neposredno 
prispevati k lajšanju posledic prehoda s 
financiranjem diverzifikacije in 
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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].

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. es

Predlog spremembe 105
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta 
Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 
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].

(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 
SPP, neposredno prispevati k lajšanju 
posledic prehoda s financiranjem 
diverzifikacije in modernizacije lokalnega 
gospodarstva ter blažitvijo negativnih 
posledic za zaposlovanje in življenjski 
standard. 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 106
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
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Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Druga dva stebra mehanizma za 
pravični prehod bi morala poleg SPP 
ponuditi dodaten sklop ukrepov in 
možnosti financiranja, da bi olajšali in 
pospešili prehod ne le najbolj prizadetih, 
ampak tudi drugih regij v prehodu. Stebra 
2 in 3 SPP bosta podprla širši izbor naložb 
s sektorskega in zemljepisnega vidika. 
Namenska shema za pravičen prehod v 
okviru sklada InvestEU bo pritegnila 
zasebne naložbe, ki koristijo regijam v 
prehodu, pomagajo njihovim 
gospodarstvom pri iskanju novih virov 
rasti in pospešujejo postopen energetski 
prehod na popolno razogljičenje 
gospodarstva. Instrument za posojila v 
javnem sektorju, vzpostavljen v 
sodelovanju z Evropsko investicijsko 
banko, za katero stoji proračun EU, se bo 
uporabil za ugodna posojila javnemu 
sektorju, na primer za naložbe v 
energetsko in prometno infrastrukturo, 
omrežja za daljinsko ogrevanje in obnovo 
ali izolacijo stavb.

Or. en

Predlog spremembe 107
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) 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 
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kohezijske politike. Cilj SPP je ublažiti in 
nadomestiti negativne učinke podnebnega 
prehoda s podpiranjem najbolj prizadetih 
območij in zadevnih delavcev. V skladu s 
specifičnim ciljem SPP bi morali ukrepi, 
ki jih podpira SPP, neposredno prispevati 
k lajšanju posledic prehoda s 
financiranjem diverzifikacije, spremembe 
strategije in modernizacije lokalnega 
gospodarstva ter blažitvijo negativnih 
posledic za zaposlovanje in življenjski 
standard. 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 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Sklad za pravični prehod bi bilo 
treba z reformo uredbe o skupnih 
določbah vključiti v sveženj skladov 
kohezijske politike. Kot tak bi moral sklad 
zagotavljati spoštovanje določb člena 
174(1) PDEU za spodbujanje ukrepov, ki 
vodijo h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. Zato bi moral Sklad 
za pravični prehod v vseh svojih pravilih 
odražati prizadevanja za zmanjšanje 
razlik med različnimi regijami, pri čemer 
bi bilo treba posebno pozornost nameniti 
regijam z najbolj omejenimi možnostmi, 
da bi preprečili morebitne negativne 
gospodarske ali socialne posledice 
prehoda.

Or. es
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Predlog spremembe 109
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Pri izvajanju evropskega zelenega 
dogovora in zlasti pri uporabi sredstev 
SPP bo morala vsaka država članica 
usmerjati nacionalno politiko podpore na 
vrednotenje in nagrajevanje uspešnega 
delovanja podjetij, zlasti mikro in malih 
podjetij, namesto kaznovanja z 
obremenitvami in pritiski na različne 
proizvodne sektorje, ki so prisotni v 
njihovih ekonomskih sistemih.

Or. en

Predlog spremembe 110
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Prehod na podnebno nevtralno in 
trajnostno družbo je eden 
najpomembnejših skupnih ciljev EU, za 
dosego katerega so nujna skupna 
prizadevanja vseh držav članic. Zato bi 
moral biti dostop do SPP odvisen od 
sprejetja nacionalnega cilja za uresničitev 
cilja Evropske unije za podnebno 
nevtralnost do leta 2050 in vmesnih ciljev 
za leto 2030.

Or. en
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Predlog spremembe 111
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Sklad za pravični prehod ne bi 
smel poslabšati obstoječih neenakosti med 
državami članicami ali oslabiti enotnega 
trga.

Or. es

Predlog spremembe 112
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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) SPP bi moral znatno prispevati k 
blažitvi deflacijskih učinkov boja proti 
podnebnim spremembam s posebnim 
poudarkom na najbolj prizadetih 
gospodarskih sektorjih in regijah.

Or. it
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Predlog spremembe 113
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Sredstva iz SPP bodo 
prispevala k vključevanju podnebnih 
ukrepov in doseganju splošnega cilja, da 
se 25 % proračunskih odhodkov EU 
nameni za podporo podnebnih ciljev. . 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
bodo polno prispevala k doseganju tega 
cilja.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi obveznih prenosov iz najrevnejših regij, ki imajo korist od kohezijske politike, v regije, 
ki jih je prehod najbolj prizadel, bi se nerazumno zmanjšal proračun za kohezijsko politiko. 
Prenosi bi morali biti neobvezni in njihov znesek zmanjšan na dodelitve, enake tistim iz SPP. 
Poleg tega bi morali biti prenosi vključeni v tematsko osredotočenost cilja politike št. 2 in 
zahtevo, da proračunski odhodki EU podpirajo podnebne cilje.

Predlog spremembe 114
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
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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.

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 in olajšala zeleni prehod, hkrati pa v 
celoti prispevala k novim kakovostnim 
delovnim mestom, vključujoči trajnostni 
rasti in regionalnemu razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 115
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

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 

(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. 
Prostovoljni prenosi sredstev iz ESRR in 
ESS+, kot jih določi vsaka država članica, 
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cilja. bodo dopolnili doseganje tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 116
Franc Bogovič

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 
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, pri čemer bo vzpostavljena ustrezna 
prožnost prenosa, upoštevajoč tudi 
potrebe regije v prehodu.

Or. sl

Obrazložitev

Predlaga se določitev prožnosti vsaj pri določitvi spodnje meje prenesenih ESRR in ESS+ 
sredstev, da se bo na tak način lažje upoštevalo in se prilagodilo potrebam regije v prehodu.

Predlog spremembe 117
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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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 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih ukrepov. Nova lastna sredstva 
SPP se dodajo obstoječim politikam in 
dopolnjujejo naložbe, ki so potrebne za 
doseganje splošnega cilja, da se 25 % 
proračunskih odhodkov Unije nameni za 
podnebne cilje. Za dopolnitev ukrepov 
SPP bi se lahko prostovoljno uporabila 
sredstva iz ESRR in ESS+.

Or. en

Predlog spremembe 118
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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 
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.
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Or. en

Predlog spremembe 119
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 120
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

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 

(6) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zavezo glede ciljev 



PE652.416v01-00 54/157 AM\1205767SL.docx

SL

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.

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+, bi 
lahko polno prispevala k doseganju tega 
cilja, prav tako pa bi bilo treba dati na 
voljo dodatne vire.

Or. en

Predlog spremembe 121
Josianne Cutajar

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 
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 na prostovoljni 
podlagi iz ESRR in ESS+, bodo polno 
prispevala k doseganju tega cilja.

Or. en
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Predlog spremembe 122
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 
večjimi ambicijami Unije, kakor je 
predlagano v evropskem zelenem 
dogovoru, bi moral SSP zagotavljati 
ključen prispevek k vključevanju 
podnebnih in okoljskih 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. es

Predlog spremembe 123
Niklas Nienaß

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 

(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 
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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.

podnebnih ukrepov. Financiranje iz lastnih 
sredstev SPP je dodatno in dopolnjuje 
naložbe, ki so potrebne za doseganje 
splošnega cilja, da se vsaj 50 % 
proračunskih odhodkov Unije nameni za 
podnebne cilje. Sredstva, prenesena iz 
ESRR in ESS+, bodo polno prispevala k 
doseganju tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 124
Pascal Arimont

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 
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+, bi 
morala polno prispevati k doseganju tega 
cilja.

Or. en

Predlog spremembe 125
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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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 
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 30 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
bodo polno prispevala k doseganju tega 
cilja.

Or. en

Obrazložitev

Stališče Evropskega parlamenta, izraženo v njegovem vmesnem poročilu z dne 14. novembra 
2018 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.

Predlog spremembe 126
Raffaele Fitto

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 

(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 



PE652.416v01-00 58/157 AM\1205767SL.docx

SL

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.

splošnega cilja, da se 25 % proračunskih 
odhodkov Unije nameni za podnebne cilje. 
Sredstva, prenesena iz ESRR in ESS+, 
lahko prispevajo k doseganju tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Pravičen prehod pomeni tudi 
pomoč tistim, ki so jih podnebne 
spremembe najbolj prizadele. Učinki 
spreminjajočega se podnebja bodo 
nesorazmerno prizadeli nekatere regije in 
skupnosti, ki jih je v duhu evropske 
solidarnosti treba podpreti.

Or. es

Predlog spremembe 128
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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) Pravičen prehod bi moral biti 
horizontalna politika v novem večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 
in torej ustrezno financiran. Sredstva iz 
SPP bi morala dopolnjevati sredstva, ki so 
na voljo v okviru kohezijske politike. SPP 
bi se moral dodati k drugim shemam 
financiranja, da bi zagotovili pravičen, 
vključujoč prehod na podnebno 
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nevtralnost in da zaradi vzpostavitve SPP 
ne bi prišlo do zmanjšanja ali obveznih 
prenosov iz drugih skladov, ki jih zajema 
Uredba (EU) .../... (nova uredba o skupnih 
določbah). Dodelitev sredstev iz SPP ne bi 
smela škodovati regijam, ki od tega 
nimajo koristi, saj bi to lahko povečalo 
strukturne razlike.

Or. en

Predlog spremembe 129
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva , ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike in drugih 
skladov, in se osredotočiti zlasti na 
vprašanje prehoda na zeleno gospodarstvo 
v regijah, ki so najbolj odvisne od 
premoga ali drugih netrajnostnih goriv, 
na primer v dolini reke Jiu, pri čemer bi 
se morale prednostno obravnavati naložbe 
s socialnim učinkom, ki spodbujajo tako 
razvoj podjetij kot pozitiven razvoj 
socialnih kazalnikov, poskrbeti pa bi bilo 
treba tudi za preprečevanje socialnih 
pretresov, nenadnega zapiranja podjetij, 
izgube človeškega kapitala in 
depopulacije ranljivih regij.

Or. en

Predlog spremembe 130
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, da lahko SPP 
deluje kot dodatno orodje za obravnavanje 
družbenih, gospodarskih in okoljskih 
posledic prehoda na najbolj prizadetih 
območjih, ter dopolnjuje učinek drugih 
dolgoročnih politik EU in mu ne škoduje. 
Zaradi vzpostavitve SPP ne bi smelo priti 
do zmanjšanja ali prenosa sredstev, 
dodeljenih drugim skladom večletnega 
finančnega okvira.

Or. en

Predlog spremembe 131
Erik Bergkvist

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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike in predlog 
Komisije za kohezijsko politiko v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027. Prostovoljni prispevki, 
preneseni iz ESRR in ESS+ v SPP, ne bi 
smeli presegati 60 % zneska podpore iz 
SPP. Ne bi smeli vplivati na glavno vlogo 
kohezijske politike in ne bi smeli presegati 
20 % sredstev, ki so prvotno dodeljena 
državi članici za ESRR in ESS+.

Or. en

Obrazložitev

S to določbo se črtajo obvezni prispevki iz ESRR in ESS+. Državam članicam omogoča, da na 
prostovoljni osnovi uporabijo del nacionalnih sredstev za ESRR in ESS+ za prispevek SPP, in 
sicer do 60 % višine podpore iz SPP. Če bi vse države članice uporabile to določbo, bi bilo ob 
skupni dodelitvi 18,75 milijard za SPP mogoče v skladu s to uredbo uporabiti 30 milijard 
EUR. To je v skladu s predlogom Evropske komisije, da lahko države članice prenesejo več 
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kot 1,5-kratnik zneska podpore iz SPP, vendar ne več kot 3-kratnik tega zneska. Če bi vse 
države članice uporabile to določbo, bi bilo ob skupni dodelitvi 7,5 milijard za SPP mogoče v 
skladu s to uredbo uporabiti 30 milijard EUR. Ta predlog spremembe bi bilo treba upoštevati 
skupaj s predlogom spremembe členov 3(2) in 6(2).

Predlog spremembe 132
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana 
González, Tonino Picula

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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, da lahko SPP 
deluje kot dodatno orodje za obravnavanje 
družbenih, gospodarskih in okoljskih 
posledic prehoda na najbolj prizadetih 
območjih, ter dopolnjuje učinek drugih 
dolgoročnih politik EU in mu ne škoduje. 
Zaradi vzpostavitve SPP nikakor ne sme 
priti do zmanjšanja ali prenosa sredstev, 
ki jih krije Uredba (EU)…/... [nova 
uredba o skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 133
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, in utreti pot 
drugim instrumentom in programom, ki 
bi se morali uporabljati kot podpora in 
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usklajeno s cilji družbeno pravičnega 
prehoda za vse na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo, ki bo v celoti 
temeljilo na energiji iz obnovljivih virov 
ter bo izredno gospodarno z viri in 
energetsko učinkovito, s ciljem doseči 
ničelno stopnjo emisij toplogrednih plinov 
do leta 2040.

Or. en

Predlog spremembe 134
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike v regionalnih 
okvirih, katerih cilj je čim bolj izkoristiti 
zasebni kapital. Zaradi vzpostavitve SPP 
ne bi smelo priti do zmanjšanja ali 
prenosa sredstev, ki jih krije Uredba 
(EU).../... [nova uredba o skupnih 
določbah].

Or. en

Predlog spremembe 135
Niklas Nienaß

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) Prehod na podnebno nevtralnost 
se ne more zagotoviti samo s sredstvi iz 
SPP. Zato bi morala SPP dopolnjevati 
sredstva iz drugih skladov in 
instrumentov, ki bi jih bilo treba uporabiti 
v skladu s cilji pravičnega prehoda na 
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podnebno nevtralnost za vse in kot 
podporo tem ciljem.

Or. en

Predlog spremembe 136
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, merila za 
dodelitev pa bi morala upoštevati raven 
gospodarske razvitosti držav članic in 
regij ter njihovo zmožnost vlaganja v ta 
namen. 

Or. es

Predlog spremembe 137
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike. Zaradi 
vzpostavitve SPP ne bi smelo priti do 
zmanjšanja ali prenosa sredstev, ki jih 
krije Uredba (EU)  .../... [nova uredba o 
skupnih določbah].

Or. it
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Predlog spremembe 138
Franc Bogovič

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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike. Zaradi 
vzpostavitve SPP nikakor ne sme priti do 
zmanjšanja ali prenosa sredstev, ki jih 
krije Uredba (EU)…/... [nova uredba o 
skupnih določbah].

Or. sl

Obrazložitev

Ustanovitev novega sklada za pravični prehod ne sme zmanjšati sredstev za izvajanje drugih 
instrumentov evropske regionalne in kohezijske politike.

Predlog spremembe 139
Álvaro Amaro

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 iz SPP bi morala biti 
dodatek in dopolnilo sredstvom, ki so na 
voljo v okviru kohezijske politike. Zaradi 
vzpostavitve SPP ne bi smelo priti do 
zmanjšanja sredstev iz Uredbe (EU)…/... 
[nova uredba o skupnih določbah].

Or. pt

Predlog spremembe 140
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, pri katerih pa 
ne bi smelo biti rezov ali prenosov na 
podlagi Uredbe EU ../../. [nova uredba o 
skupnih določbah]

 

Or. en

Predlog spremembe 141
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

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 iz SPP bi morala 
dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v 
okviru kohezijske politike, to pa ne bi 
smelo povzročiti rezov ali obveznih 
prenosov iz skladov EU, ki jih pokriva 
Uredba EU ../../. [nova uredba o skupnih 
določbah] 

Or. en

Predlog spremembe 142
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 iz SPP lahko na 
prostovoljni podlagi dopolnjujejo sredstva, 
ki so na voljo v okviru kohezijske politike.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog, povezan s spremembami člena 6(2). Zaradi obveznih prenosov iz najrevnejših regij, 
ki imajo korist od kohezijske politike, v regije, ki jih je prehod najbolj prizadel, bi se 
nerazumno zmanjšal proračun za kohezijsko politiko. Prenosi bi morali biti neobvezni in 
njihov znesek zmanjšan na dodelitve, enake tistim iz SPP.

Predlog spremembe 143
Krzysztof Hetman

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

Or. en

Predlog spremembe 144
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Poleg finančnih sredstev iz člena 
3(2) lahko proračunski organ na podlagi 
letnega proračunskega postopka poveča 
sredstva za SPP z dodatnimi sredstvi, 
dodeljenimi iz proračuna Unije. Poleg 
tega je mogoče finančna sredstva za SPP 
povečati z dodatnimi prispevki držav 
članic in drugih virov v skladu z veljavnim 
osnovnim aktom, ki predstavljajo zunanje 
namenske prejemke poleg primerov iz 
točke (a) člena 21(2) finančne uredbe. 

Or. en

Predlog spremembe 145
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Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Nacionalno sofinanciranje, ki 
dopolnjuje sredstva iz Sklada za pravični 
prehod, ne bi smelo biti vključeno v 
izračun primanjkljaja v okvira pakta za 
stabilnost in rast.

Or. en

Predlog spremembe 146
Younous Omarjee

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 
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. Posebej zahteven bo 
tudi v najbolj oddaljenih regijah in na 
otokih. 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. Prav tako bi moral 
spremljati najbolj oddaljene regije in 
otoke, ki so odvisni od fosilnih virov 
energije, pri prehajanju na energetsko 
neodvisnost ter predvideti posebno 
dodelitev sredstev v skladu s členom 349 
PDEU.
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Or. fr

Predlog spremembe 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 in regije. Posebej zahteven 
bo za tiste države članice, ki so močno 
odvisne od fosilnih goriv in industrijskih 
dejavnosti ali prevoznih sredstev in 
komunikacijskih poti z visoko 
intenzivnostjo toplogrednih plinov, ki jih je 
treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti ali zmanjšati, 
in za to nimajo zadostnih finančnih 
sredstev. Pri tem je treba posebno 
pozornost posvetiti gorskim, otoškim ali 
oddaljenim območjem, kjer bo zaradi 
maloštevilnega prebivalstva energetski 
prehod na podnebno nevtralnost težji. 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, tudi 
ob upoštevanju pregleda prednostnih in 
nujnih nalog zaradi krize, povezane s 
covidom-19.

Or. it

Predlog spremembe 148
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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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 ali so 
bile še pred kratkim 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. Prav tako pa bo 
zapleten za regije z največ težavami, kot so 
najbolj oddaljene regije in otoki, 
geografsko prikrajšane regije in regije, ki 
imajo težave zaradi depopulacije in 
geografske razpršenosti. 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 do leta 2050, in 
ambicioznost njihovih energetskih in 
podnebnih ciljev. 

Or. es

Predlog spremembe 149
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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 

(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. Pri tem je treba 
posebno pozornost nameniti otoškim ali 
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finančnih sredstev pa bi morala odražati 
sposobnost držav članic za financiranje 
naložb, potrebnih za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost.

oddaljenim območjem, kjer bo zaradi 
prebivalstva energetski prehod na 
podnebno nevtralnost večji izziv. 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 čimprejšnjim prehodom na podnebno 
nevtralnost in najkasneje do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 150
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

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 
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. V zvezi s tem je treba 
posebno pozornost nameniti specifičnim 
izzivom, ki jih bo povzročil učinek 
prehoda na podnebno nevtralnost v 
oddaljenih, otoških in geografsko 
prikrajšanih regijah, pa tudi na območjih, 
ki se soočajo z demografskim izzivom 
depopulacije. 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. es
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Predlog spremembe 151
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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 
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. Pri tem je treba 
upoštevati energetske zmogljivosti najbolj 
oddaljenih regij in podeželskih ter slabše 
dostopnih območij, ki trenutno niso 
povezana s splošno energetsko 
infrastrukturo.

Or. en

Predlog spremembe 152
Erik Bergkvist

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 

(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 
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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.

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. Pri tem je treba 
posebno pozornost posvetiti otoškim ali 
redko poseljenim in oddaljenim 
območjem, kjer bo uresničevanje 
energetskega prehoda na podnebno 
nevtralnost večji izziv.

Or. en

Predlog spremembe 153
Krzysztof Hetman

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 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, ter 
odvisnost gospodarstva od trdnih fosilnih 
goriv.

Or. en

Predlog spremembe 154
Tonino Picula
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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 
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. Pri tem je treba 
posebno pozornost posvetiti otoškim in 
podeželskim območjem v skladu s členom 
174 PDEU in kot je bilo predstavljeno v 
sporočilu o evropskem zelenem dogovoru. 
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

Predlog spremembe 155
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

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 

(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, imajo industrijske 
dejavnosti z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov ali industrijske 
dejavnosti, na proizvode katerih vpliva 
prehod EU na podnebno nevtralnost, in 
jih je treba zaradi prehoda na podnebno 
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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.

nevtralnost postopno opustiti ali 
prilagoditi, za kar pa države članice 
nimajo zadostnih finančnih sredstev. SPP 
bi zato moral pokrivati vse države članice, 
razdelitev finančnih sredstev pa bi morala 
odražati izhodiščni položaj vsake države 
članice v procesu energetskega prehoda 
ter njeno zmogljivost za financiranje 
naložb, potrebnih za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost.

Or. en

Predlog spremembe 156
Niklas Nienaß

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 
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, pri razdelitvi 
finančnih sredstev pa bi se bilo treba 
osredotočiti na najbolj prizadeta območja, 
zlasti na premogovniška območja in 
območja za pridobivanje naftnega 
skrilavca, hkrati pa bi razdelitev morala 
odražati sposobnost držav članic za 
financiranje naložb, potrebnih za soočanje 
s prehodom na podnebno nevtralnost.

Or. en

Predlog spremembe 157
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)
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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 večino 
regij EU. 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 postopno opustiti ali jim 
zagotoviti sheme dodatnega financiranja 
kot pomoč pri posodobitvi in prehodu na 
podnebno nevtralnost, za kar države 
članice 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

Predlog spremembe 158
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

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 

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so močno odvisne ali so 
bile še pred kratkim 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 
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naložb, potrebnih za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost.

sposobnost držav članic za financiranje 
naložb, potrebnih za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost.

Or. es

Predlog spremembe 159
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za pravičen in trajnosten prehod, 
ki bo zagotovil doseganje in uspešnost 
ciljev iz te uredbe, bi bilo treba pri 
dodeljevanju sredstev upoštevati tudi 
rezultate, ki so jih dosegle države članice, 
kar zadeva cilje o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, energiji iz 
obnovljivih virov in energijski 
učinkovitosti do leta 2020. Tako s SPP ne 
bi smeli kaznovati držav članic, ki so že 
vložile in so na poti do uresničitve 
zastavljenih ciljev. 

Or. en

Predlog spremembe 160
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira SPP bi morala Komisija na podlagi 
objektivnih meril določiti letno razdelitev 
razpoložljivih dodelitev po državah 
članicah v okviru cilja „naložbe za delovna 
mesta in rast“.

(9) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira SPP bi morala Komisija določiti 
letno razdelitev razpoložljivih dodelitev po 
državah članicah in prilagoditve zaradi 
vmesnih naložb v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, in sicer na podlagi 
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objektivnih in preglednih meril v shemi 
dodeljevanja sredstev sklada, ki naj 
vključujejo vzpostavitev mehanizma za 
pošteno dodeljevanje, tako s strani Unije 
državam članicam kot s strani držav 
regijam.

Or. es

Predlog spremembe 161
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira SPP bi morala Komisija na podlagi 
objektivnih meril določiti letno razdelitev 
razpoložljivih dodelitev po državah 
članicah v okviru cilja „naložbe za delovna 
mesta in rast“.

(9) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira SPP bi morala Komisija na podlagi 
objektivnih meril določiti letno razdelitev 
razpoložljivih dodelitev po državah 
članicah v okviru cilja „naložbe za delovna 
mesta in rast“. Države članice bi morale 
zagotoviti, da imajo občine in mesta 
neposreden dostop do sredstev SPP, ki so 
jim na voljo na podlagi objektivnih potreb.

Or. en

Predlog spremembe 162
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Proces prehoda na razogljičeno 
gospodarstvo ne bi smel povzročiti 
socialnih težav, ampak bi moral sprostiti 
brezogljične, dostojne in varne 
zaposlitvene možnosti, tudi v podjetjih, kot 
del nove industrijske strategije in na 
podlagi novega trajnostnega energetskega 
sistema.
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Or. en

Predlog spremembe 163
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) V koronavirusni krizi se je 
pokazala velika odvisnost EU in 
svetovnega ekonomskega sistema od 
dolgih dobavnih verig. Prehod na 
popolnoma krožno gospodarstvo in 
potreba po možnosti ponovne lokalizacije 
proizvodnje, npr. za medicinsko opremo in 
osnovna zdravila, ter poraba so zato 
glavni sestavni deli dolgoročne strategije 
EU za večjo odpornost evropskih območij, 
ki Uniji kot celoti prinaša nove možnosti 
za zaposlovanje in ustvarjanje vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 164
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 

(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, socialnih, energetskih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije. Na 
seznamu naložb bi morale višje mesto 
zasedati naložbe, ki podpirajo ljudi, 
skupnosti ter lokalna gospodarstva in so 
srednje- in dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora 
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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.

ter evropskega stebra socialnih pravic. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno krožno 
gospodarstvo, ki bo v celoti temeljilo na 
energiji iz obnovljivih virov, bo izredno 
gospodarno z viri in energijsko 
učinkovito, ter k doseganju ničelnih 
emisij toplogrednih plinov v Uniji do leta 
2040. Podpora za nazadujoče sektorje, kot 
so proizvodnja energije na osnovi 
premoga, lignita, šote, plina, nafte in 
naftnega skrilavca ali dejavnosti 
izkopavanja teh trdnih fosilnih goriv, bi 
morala biti povezana s postopnim 
opuščanjem teh 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, energijske 
učinkovitosti in gospodarnosti z viri, večje 
uporabe obnovljivih virov energije, s 
čimer bi izboljšali podnebne in energetske 
cilje EU za leto 2030 ter zagotovili 
podnebno nevtralnost EU do leta 2040 ob 
hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti uporabi načel, da plača 
onesnaževalec ter da je na prvem mestu 
energijska učinkovitost. Prednost bi bilo 
treba dati tistim dejavnostim, i) ki 
skupnostim prinašajo največ koristi, kot je 
kolektivno vključevanje državljanov v 
energetski sistem kot skupnosti z 
obnovljivo energijo, državljanske 
energetske skupnosti ter kolektivni 
proizvajalci-odjemalci ali posamezno kot 
proizvajalec-odjemalec obnovljive 
energije in aktivni odjemalec; ter ii) 
dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij ter na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
ukrepi podpirajo ustvarjanje zelenih, 
stalnih in kakovostnih delovnih mest, 
pomagajo blažiti negativne stranske učinke 
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prehoda na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, ki v celoti temelji na 
obnovljivih virih energije, je izredno 
gospodarno z viri in energijsko 
učinkovito, ter ta prehod pospešujejo in k 
njemu prispevajo s ciljem doseči ničelno 
stopnjo emisij toplogrednih plinov v Uniji 
do leta 2040.

_________________
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).

Or. en

Obrazložitev

V središču naložb bi morala biti socialna pravičnost in blaginja ljudi in skupnosti, s čimer bi 
zagotovili pravičen prehod. To pomeni uporabo načel, da plača onesnaževalec in da je na 
prvem mestu energijska učinkovitost (npr. z naložbami v množično prenovo stavb kot v pobudi 
za val prenove), ter priznavanje vrednosti naložb v rešitve na podlagi skupnosti, kot je razvoj 
skupnosti z energijo iz obnovljivih virov v večinski lokalni lasti ali proizvajalcev-odjemalcev 
energije iz obnovljivih virov (kot so opredeljeni v direktivi o obnovljivih virih energije 
2018/2001) v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi.

Predlog spremembe 165
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

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 

(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 
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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.

podnebnih in okoljskih, kohezijskih, 
industrijskih, mobilnostnih in 
energetskopolitičnih 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 biti 
predvsem osredotočeni na blaženje 
negativnih ekonomskih in socialnih 
posledic prehoda in prispevati k 
postopnemu prehodu na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati ekonomske, 
socialne in energetske značilnosti 
posameznih držav članic. Naložbe v 
prehodne vire energije, kot je zemeljski 
plin, bi morale biti upravičene do 
podpore, če vodijo v precejšnje 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
omogočajo uporabo obnovljivega plina 
kot trajnostne alternative. 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 dovoljena, če je v območnem 
načrtu za pravični prehod opisana kot 
strategija za postopno opuščanje. Kar 
zadeva preoblikovanje sektorjev z visokimi 
ravnmi emisij toplogrednih plinov, bi 
morala podpora spodbujati nove dejavnosti 
z uvajanjem novih, za trg pripravljenih 
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 ter 
njihovo uvajanje, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti ter pametne 
in trajnostne mobilnosti, če taki ukrepi 
pomagajo blažiti negativne stranske učinke 
prehoda na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
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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) 773 final/2).

Or. en

Predlog spremembe 166
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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 

(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 
postopnemu 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 skozi 
čas. 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 
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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.

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 ustvarjanju skupnosti 
znanja in inovacij s poudarkom na 
digitalizaciji in povezljivosti pod vodstvom 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo, s čimer bi združili raziskave, 
podjetništvo, terciarno izobraževanje ter 
lokalne/regionalne vlade in tako uresničili 
cilj pametnega in trajnostnega prehoda, 
saj taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na trajnostno, 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo. S temi naložbami bi morali 
omogočiti tudi kritje stroškov za strokovno 
znanje in analize med prehodnim 
obdobjem in po njem, da bi pripomogli k 
uresničevanju ciljev za uspešno 
preoblikovana mala in srednja podjetja z 
dodatno kvalificiranimi delavci in 
prekvalificiranimi delavci.

_________________ _________________
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) 773 final/2).

Or. en

Predlog spremembe 167
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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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 zavez in 
prednostnih nalog Unije. Seznam naložb bi 
moral vključevati naložbe, ki podpirajo 
ljudi, skupnosti in lokalna gospodarstva in 
so srednje- in dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na trajnostno, podnebno 
nevtralno, in krožno gospodarstvo, ki ne 
onesnažuje. 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 
kvalificiranega 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. V okviru projekta za sanacijo 
tal bi lahko podprli renaturacijo zemljišč, 
razvoj zelene infrastrukture in upravljanje 
voda.

_________________ _________________
13 Kakor je določeno v sporočilu Komisije 13 Kakor je določeno v sporočilu Komisije 
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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).

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).

Or. en

Predlog spremembe 168
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

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 

(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 evropskega stebra 
socialnih pravic in evropskega zelenega 
dogovora. Financirani projekti bi morali 
prispevati k postopnemu in popolnemu 
prehodu na trajnostno, 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 
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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.

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. Oteževalni dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati, so stopnja brezposelnosti, 
depopulacija in predhodna prizadevanja 
za prestrukturiranje, povezana s fosilnimi 
gorivi, ki so oslabila povezano 
gospodarsko strukturo v regijah. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi 
dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije, povezljivosti in trajnostne 
mobilnosti, če taki ukrepi pomagajo blažiti 
negativne stranske učinke prehoda na 
trajnostno, 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. es

Predlog spremembe 169
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
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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.

se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral dajati 
prednost naložbam, ki omogočajo 
ustvarjanje novih delovnih mest in ki 
podpirajo lokalna gospodarstva in so 
dolgoročno trajnostne. Financirani projekti 
bi morali prispevati k postopnemu 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, infrastrukture 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 kvalificirane delovne sile 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, tudi fizične, 
prek komunikacijskih poti, ki bi zmanjšale 
emisije toplogrednih plinov, če taki ukrepi 
pomagajo ekonomsko podpreti prehod na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo. S temi naložbami bi bilo treba 
omogočiti tudi financiranje strokovnega 
znanja in analiz, da bi uresničili cilj za 
uspešno preoblikovanje v obstoječih, 
uveljavljenih podjetjih.

_________________ _________________
13 Kakor je določeno v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru, Odboru regij in 

13 Kakor je določeno v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru, Odboru regij in 
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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).

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).

Or. it

Predlog spremembe 170
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

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 

(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. Na seznamu naložb bi morale višje 
mesto zasedati naložbe, ki podpirajo ljudi, 
skupnosti ter lokalna gospodarstva in so 
srednje- in dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, ki ne onesnažuje, do leta 
2040. Podpora za nazadujoče sektorje, kot 
so proizvodnja energije na osnovi 
premoga, lignita, šote, plina, nafte 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 
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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.

okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim z največjimi 
prednostmi za skupnost, kot so podpora 
skupnostim z obnovljivo energijo in 
proizvajalcem-odjemalcem obnovljive 
energije, ki krepijo inovacije in raziskave 
na področju naprednih in trajnostnih 
tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti. Pri teh 
ukrepih mora veljati načelo, da plača 
onesnaževalec, da je energijska 
učinkovitost na prvem mestu, ukrepi 
morajo podpirati ustvarjanje zelenih in 
trajnostnih delovnih mest, blažiti 
negativne stranske učinke prehoda na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo do leta 2040 ter k temu 
prehodu prispevati.

_________________ _________________
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) 773 final/2).

Or. en

Predlog spremembe 171
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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 

(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 
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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.

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. Upoštevati bi bilo treba oteževalne 
dejavnike, kot stopnja brezposelnosti, 
trend zmanjševanja prebivalstva in 
dosedanja prizadevanja za preusmeritev s 
fosilnih goriv, kar slabi s tem povezano 
gospodarsko strukturo v regijah. 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.

_________________ _________________
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) 773 final/2).
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Or. en

Predlog spremembe 172
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

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 

(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. Kar zadeva naložbe v energetsko 
učinkovitost, bi morala prenova in 
modernizacija stavb ter infrastrukture 
spodbujati njihovo dostopnost in s tem 
prispevati k okoljski in družbeni trajnosti. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
tudi dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
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nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

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.

_________________ _________________
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. es

Obrazložitev

Prenova za povečanje energetske učinkovitosti je odlična priložnost za izboljšanje dostopnosti 
stavb in infrastrukture, kot je določeno v prilogah priporočila o prenovi stavb (Priporočilo 
Komisije (EU) 2019/786) in priporočila o posodobitvi stavb (Priporočilo Komisije (EU) 
2019/1019), in za zagotavljanje novih zaposlitvenih priložnosti invalidom.

Predlog spremembe 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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 

(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 
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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.

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. S temi 
naložbami bi bilo treba omogočiti tudi 
financiranje strokovnega znanja in analiz, 
da bi uresničili cilj uspešnega 
preoblikovanja v obstoječih, uveljavljenih 
podjetjih.

_________________ _________________
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) 773 final/2).

Or. it

Predlog spremembe 174
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Niklas Nienaß

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 lokalne skupnosti, 
ljudi in 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 204013 
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. S podpornimi 
dejavnostmi za ohranjanje rudarske 
dediščine bi bilo treba ohranjati pomen 
kulture, izobraževanja in krepitve 
skupnosti za proces prehoda.
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_________________ _________________
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) 773 final/2).

Or. en

Predlog spremembe 175
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

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 

(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 
socialnih, podnebnih in okoljskih zavez in 
prednostnih nalog Unije. Na seznamu 
naložb bi morale višje mesto zasedati 
naložbe, ki podpirajo ljudi, skupnosti ter 
lokalna gospodarstva in so dolgoročno 
trajnostne, ob upoštevanju vseh ciljev 
evropskega zelenega dogovora ter 
evropskega stebra socialnih pravic. 
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, plina, nafte 
in naftnega skrilavca ali dejavnosti 
izkopavanja teh trdnih fosilnih goriv, bi 
morala biti povezana z določitvijo jasnega 
zavezujočega datuma za postopno 
opuščanje dejavnosti in ustrezno 
zmanjšanje stopnje zaposlenosti. Kar 
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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.

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 2050 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 krepijo ustvarjanje zelenih 
in trajnostnih delovnih mest, pomagajo 
blažiti negativne stranske učinke prehoda 
na 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).

Or. en

Predlog spremembe 176
Katalin Cseh

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 

(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 
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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.

podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije in Pariškega sporazuma. 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 hitrejšemu 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo in se pri tem osredotočati na 
blaženje negativnih ekonomskih in 
socialnih učinkov prehoda. 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 2050 ter 
Pariškim sporazumom 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.

_________________
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 
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gospodarstvo (COM(2018) 773 final/2).

Or. en

Predlog spremembe 177
Franc Bogovič

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 

(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 projekt pametnih vasi in so dolgoročno 
trajnostne, ob upoštevanju vseh ciljev 
zelenega dogovora. Financirani projekti bi 
morali prispevati k postopnemu 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 
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stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

ter preciznega kmetijstva, če taki ukrepi 
pomagajo blažiti negativne stranske učinke 
prehoda na 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) 773 final/2).

Or. sl

Predlog spremembe 178
Raffaele Fitto

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 

(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 
postopnemu 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 
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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.

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.

_________________ _________________
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 179
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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 
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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.

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, zagotavljanjem vira energije z 
nizkimi emisijami in ustreznim 
zmanjšanjem stopnje emisij. 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.

_________________ _________________
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

Obrazložitev

Predlog, povezan s spremembami člena 2. Ob soočanju z velikimi izzivi in potrebami 
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energetskega prehoda ter omejenimi finančnimi sredstvi, predvidenimi v proračunu EU, bi 
moral biti posebni cilj SPP usmerjen v blažitev negativnih socialno-ekonomskih učinkov 
prehoda, predvsem pa v sam energetski prehod.

Predlog spremembe 180
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) SPP mora upoštevati demografske 
izzive, s katerimi se soočajo območja, 
prizadeta zaradi podnebnega prehoda, 
zlasti tista, ki jih pesti depopulacija. Ta 
nenaseljena ali redko poseljena območja 
se soočajo z velikimi izzivi, povezanimi z 
osnovnimi storitvami, povezljivostjo in 
infrastrukturo. Družbenoekonomska 
struktura takih območij, ki so močno 
odvisna od fosilnih goriv, je zato še 
posebej občutljiva za podnebni prehod. 
Skladno s tem bi moral SPP podpirati 
ustvarjanje novih delovnih mest na teh 
območjih, pri čimer je treba preprečiti 
selitev proizvodnje in izgubo prebivalstva, 
kar bi povzročilo obsežno zapuščanje teh 
območij.

Or. es

Predlog spremembe 181
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Območja bi morala imeti možnost 
predlagati inovativne rešitve za družbene 
izzive, ki izhajajo iz prehoda. SPP bi 
moral podpirati socialne inovacije, hkrati 
pa ohraniti veljavne standarde.
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Predlog spremembe 182
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Josianne Cutajar, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta 
Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela. Potrebne so vključujoče 
politike in strategije, da bi zmanjšali 
neenakosti v procesu pravičnega prehoda. 
Vodilno načelo podpore SPP mora biti 
spodbujanje socialne kohezije, enakost 
spolov, vključevanja migrantov, 
izboljšanje razmer za nizko kvalificirane, 
mlade in starejše delavce ter da nihče ne 
bo zapostavljen.

Or. en

Predlog spremembe 183
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri (11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
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podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev in 
samostojnih podjetnikov, katerih 
dejavnost je prizadeta zaradi večjih 
strukturnih sprememb, da bi se jim 
pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim in pridobivanju 
poklicnih kvalifikacij, prilagojenih 
krožnemu, zelenemu in digitalnemu 
gospodarstvu, ter da bi se iskalcem 
zaposlitve zagotavljala pomoč pri iskanju 
zaposlitve in aktivno vključevanje na trg 
dela. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti mladim delavcem ter delavcem, 
ki so starejši in se težje vključujejo na trg 
dela.

Or. es

Predlog spremembe 184
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim in pridobivanju 
novih znanj in spretnosti, prilagojenih 
zelenemu gospodarstvu, ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela. Poleg tega je Komisija 
pozvana, naj podpre države članice in 
evropske regije pri ustvarjanju časovno in 
krajevno prilagojenih ugodnih pogojev za 
ekosisteme, ki lahko privabijo in 
ohranjajo inovativna podjetja.

Or. en
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Predlog spremembe 185
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev ter 
svetovanje in druge podporne storitve, da 
bi se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela. SPP bi moral poleg tega 
zajemati tudi ukrepe za blažitev socialnih 
stranskih učinkov prehoda, kot so vse 
večji stanovanjski stroški in stroški 
energije za skupine z nizkimi dohodki.

Or. en

Predlog spremembe 186
Vlad-Marius Botoş

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev do 25 
% skupnega zneska SPP, da bi se jim 
pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim s pomočjo 
tečajev za pridobitev evropsko 
certificiranih veščin, ki vključujejo 
teoretične in praktične module, ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
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na trg dela.

Or. en

Predlog spremembe 187
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela. SPP bi moral posebno 
pozornost nameniti tudi ranljivim 
skupinam, ki so nesorazmerno bolj 
prizadete zaradi negativnih učinkov 
prehoda, kot so delavci invalidi.

Or. en

Predlog spremembe 188
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela. Posebno pozornost bi bilo 
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treba nameniti izpopolnjevanju in 
prekvalificiranju žensk na območjih v 
prehodu.

Or. en

Predlog spremembe 189
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela. Prav tako je treba zlasti 
upoštevati stopnjo brezposelnosti na 
področjih, ki jih prizadene prehod.

Or. es

Predlog spremembe 190
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP podpirati naložbe v nove 
infrastrukture, zajemati izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim in pridobivanju 
novih kvalifikacij, prilagojenih zelenemu 
gospodarstvu, ter da bi se iskalcem 
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zaposlitve zagotavljala pomoč pri iskanju 
zaposlitve in aktivno vključevanje na trg 
dela.

Or. it

Predlog spremembe 191
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela, s financiranjem centrov ali 
programov za usposabljanje.

Or. fr

Predlog spremembe 192
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, mora 
SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljalo 
svetovanje, podporne storitve in pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela;
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Predlog spremembe 193
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela za tiste, ki so izgubili 
zaposlitev.

Or. en

Predlog spremembe 194
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve, predvsem invalidom, 
zagotavljala pomoč pri iskanju zaposlitve 
in aktivno vključevanje na trg dela.

Or. es
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Predlog spremembe 195
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje delavcev in iskalcev 
zaposlitve, da bi se jim pomagalo pri 
prilagajanju novim in brezogljičnim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela ter socialno vključevanje.

Or. en

Predlog spremembe 196
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev in 
iskalcev zaposlitve, da bi se jim pomagalo 
pri prilagajanju novim zaposlitvenim 
možnostim ter da bi se iskalcem zaposlitve 
zagotavljala pomoč pri iskanju zaposlitve 
in aktivno vključevanje na trg dela.

Or. en

Obrazložitev

Izpopolnjevanje in prekvalificiranje ne bi smela zadevati le „delavcev“, ampak tudi iskalce 
zaposlitve, ki so bili prej zaposleni na enem od območij, ki jih je najbolj prizadel prehod.
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Predlog spremembe 197
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč 
pri iskanju zaposlitve in aktivno 
vključevanje na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim, in prilagojeno 
pomoč pri iskanju zaposlitve za vse 
iskalce zaposlitve ter aktivno in polno 
vključevanje na trg dela.

Or. en

Predlog spremembe 198
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje delavcev in iskalcev 
zaposlitve, da bi se jim pomagalo pri 
prilagajanju novim zaposlitvenim 
možnostim ter da bi se iskalcem zaposlitve 
zagotavljala pomoč pri iskanju zaposlitve 
in aktivno vključevanje na trg dela.

Or. en

Predlog spremembe 199
Álvaro Amaro

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve in aktivno vključevanje 
na trg dela.

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim ter da bi se 
iskalcem zaposlitve zagotavljala pomoč pri 
iskanju zaposlitve, nova delovna mesta in 
aktivno vključevanje na trg dela;

Or. pt

Predlog spremembe 200
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi spodbujal krepitev socialnih 
politik najbolj prizadetih regij, bi moral 
SPP podpirati tudi ustvarjanje in 
izboljšanje socialnih storitev splošnega 
pomena ter omogočiti boj proti energijski 
revščini gospodinjstev, s čimer bi izboljšal 
podnebno nevtralnost in energijsko 
učinkovitost teh regij kot celote.

Or. en

Predlog spremembe 201
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Za obravnavanje posebnega 
položaja in vloge žensk v prehodu je treba 
spodbujati enakost spolov.

Or. en

Predlog spremembe 202
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

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, 
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 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo, preusmeritev in 
modernizacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe. 
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, če 
so potrebne za ublažitev izgube delovnih 
mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu 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 
delovna mesta. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod.
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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 203
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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, 
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 

(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, 
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. Vsako 
tako naložbo bi bilo treba ustrezno 
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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.

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).

Or. en

Predlog spremembe 204
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

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 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
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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, 
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.

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, 
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 
dostojnih 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, pri čemer je treba posebej 
upoštevati območja in regije, ki so že 
začela postopek razogljičenja ter se 
soočajo s strukturno brezposelnostjo in s 
stalnimi težavami glede življenjskega 
standarda, saj je ta standard nižji kot v 
drugih delih Evrope, ter najbolj 
oddaljenim regijam in otokom. S to izjemo 
bi jim omogočili, da pridobijo sredstva za 
razvoj svojih gospodarstev.

_________________ _________________
14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
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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).

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. es

Predlog spremembe 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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, 
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 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki energetskega prehoda, bi moral SPP 
zagotavljati podporo za produktivne 
naložbe v podjetja, zlasti mikropodjetja in 
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, 
če so potrebne za spodbujanje lokalnega 
zaposlovanja in pospešitev prehoda na 
krožno gospodarstvo z nizkimi emisijami 
toplogrednih plinov, tudi prek 
vzpostavljanja novih industrijskih obratov 
ali nove železniške infrastrukture, če 
tovrstne naložbe ne vodijo k premestitvi. 
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 ne pomenijo zmanjšanja 
števila delovnih mest. Vsako tako naložbo 
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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.

bi bilo treba ustrezno utemeljiti v 
zadevnem območnem načrtu za pravični 
prehod.

_________________ _________________
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. it

Predlog spremembe 206
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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, 
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 

(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, 
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 
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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.

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, pri čemer bi bilo 
treba posebej upoštevati strukturne 
spremembe, ki bodo sledile, in ukrepe, 
potrebne za te spremembe. S to izjemo bi 
lahko podprli gospodarski razvoj na 
območjih, kjer je brezposelnost 
nadpovprečna in dolgotrajna, glede na 
njihov strukturni, gospodarski in socialni 
položaj.

_________________ _________________
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 207
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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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, 
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.

(12)  Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo in oživitev 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. V zvezi s tem bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti MSP, ki 
delujejo v regijah z višjo stopnjo 
brezposelnosti. Pri podjetjih, ki niso MSP, 
bi bilo treba produktivne naložbe podpreti 
le, 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 
Sveta, 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 
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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 208
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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, 
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 

(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, 
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 
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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.

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. V ta namen bi bilo 
treba v skladu s členom 349 PDEU 
zagotoviti sredstva najbolj oddaljenim 
regijam, ki se v tem procesu pravičnega 
prehoda soočajo s posebnimi omejitvami.

_________________ _________________
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. fr

Predlog spremembe 209
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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, če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 

(12) Da bi okrepili ustvarjanje zelenih, 
trajnih in kakovostnih možnosti za 
zaposlitev in 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, pa tudi k vse bolj 
zelenim, trajnim in kakovostnim 
možnostim za zaposlitev. Pri podjetjih, ki 
niso MSP, bi bilo treba produktivne 
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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.

naložbe podpreti le, 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. Vsako tako naložbo bi 
bilo treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod, biti 
mora okoljsko trajnostna in odražati mora 
načelo „energijska učinkovitost na prvem 
mestu“. Te naložbe ne bi smele biti 
usmerjene v obrate na fosilna goriva. 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, če se ta prožnost 
uporabi za projekte, ki se izvajajo na 
način, s katerim se zagotavlja popolna 
okoljska trajnost in preprečijo negativne 
posledice za zaposlovanje.

_________________
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

Obrazložitev

Namen uporabe sredstev v okviru SPP je pospešiti preusmeritev dejavnosti, ki so odvisne od 
fosilnih goriv, k popolnoma okoljsko trajnostnim dejavnostim v skladu s ciljem, da se do leta 
2040 doseže podnebno nevtralno, krožno gospodarstvo, ki bo v celoti temeljilo na obnovljivih 
virih energije in bo izredno gospodarno z viri in energijsko učinkovito. Tehnologije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorjih, vključenih v sistem trgovanja z emisijami, 
se namesto tega lahko financirajo iz številnih drugih skladov EU, ki imajo veliko več sredstev, 
na primer: sklad EU za inovacije, sklad InvestEU, sklad EU za modernizacijo itd.
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Predlog spremembe 210
Pascal Arimont

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, 
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.

(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, 
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, biti 
mora trajnostna in po potrebi skladna z 
načelom „onesnaževalec plača“ in 
načelom „energijska učinkovitost na 
prvem mestu“. 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 
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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 211
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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, 
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 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP do 
najmanj 50 % skupnega zneska SPP. 
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, 
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 
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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.

2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, 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).

Or. en

Predlog spremembe 212
Niklas Nienaß

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, 
če so potrebne za ublažitev izgube 

(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. Produktivne naložbe bi 
morale biti okoljsko trajnostne in bi zato 
morale izpolnjevati merila iz Uredbe (EU) 
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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.

2020/... [uredba o taksonomiji]. Pri 
podjetjih, ki niso MSP, bi bilo treba 
produktivne naložbe podpreti le, 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. 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 strogo 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. 
Sredstva iz SPP se ne bi smela uporabiti 
za povrnitev škode podjetjem za izgubljeni 
dobiček zaradi postopnega opuščanja  
dejavnosti ali za povrnitev stroškov zaradi 
obveznosti podjetja.

_________________
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 213
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(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, 
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.

(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, 
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 in zagotovila 
poštena konkurenca in nemoteno 
delovanje 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, 

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, 
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str. 32). str. 32).

Or. en

Predlog spremembe 214
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

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, 
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 

(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, 
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. Vsako 
tako naložbo bi bilo treba ustrezno 
utemeljiti v zadevnem območnem načrtu 
za pravični prehod. Te naložbe bi morale 
biti trajnostne in skladne z načelom 
onesnaževalec plača ter načelom 
energijska učinkovitost na prvem mestu in 
ne bi se smelo dopustiti, da bi industrijski 
obrati v njih videli priložnost za zaslužek s 
prodajo presežnih pravic do emisije. 
Naložbe ne bi smele biti usmerjene v 
obrate na fosilna goriva. 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, 
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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.

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).

Or. en

Predlog spremembe 215
Erik Bergkvist

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, 
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 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo in spremembo strategije 
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, 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 
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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.

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 216
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V zadnjih letih so naravne nesreče, 
povezane s podnebnimi spremembami, EU 
prizadele huje in pogosteje ter so imele 
uničujoč učinek v smislu večjega števila 
mrtvih in višjih ekonomskih stroškov, ki 
so znašali 426 milijard EUR, kar ustreza 
83 % denarnih izgub v obdobju 1980–
2017. V vseh državah članicah je prišlo do 
negativnega vpliva na zdravje ljudi in 
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resnih motenj v gospodarstvu. Znanstveni 
dokazi kažejo, da se bodo podnebne 
spremembe v prihodnosti še poslabšale in 
bodo povzročile nepopravljive posledice 
skrajnih pojavov, če se ne bodo sprejeli 
nujni in učinkoviti ukrepi. Ker so 
podnebne spremembe velik pretres za 
gospodarstva Unije, je treba sprejeti okvir, 
ki bo omogočal spodbujanje prehoda na 
gospodarstvo, ki bo v celoti temeljilo na 
obnovljivih virih energije, bo zelo 
učinkovito z viri in energijo, podnebno 
nevtralno in krožno ter si prizadevalo 
doseči neto ničelne emisije toplogrednih 
plinov do leta 2040, pa tudi preprečevalo 
negativne posledice za ljudi, gospodinjstva 
in delovna mesta. Glede na omejen obseg 
Sklada za pravični prehod bo glavni odziv 
za obravnavanje podnebnih sprememb in 
zagotovitev družbeno pravičnega prehoda 
prišel iz državnih proračunov držav 
članic. Zato bi morala Komisija sprejeti 
poseben in namenski okvir za ukrepe 
državne pomoči, da bi povečala javna 
sredstva pri obravnavanju škodljivega 
vpliva podnebnih sprememb. Komisija bi 
morala zagotoviti, da bo uporaba nadzora 
EU nad državno pomočjo služila cilju, da 
bodo nacionalni podporni ukrepi v celoti 
skladni z družbeno pravičnim prehodom 
na podnebno nevtralnost, ob upoštevanju 
nacionalnih okoliščin in posebnosti v 
celoti.

Or. en

Predlog spremembe 217
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pravila Unije o državni pomoči bi 
bilo treba v upravičenih regijah v prehodu 
uporabljati prožno, da bi povečali zasebne 
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naložbe. Pri olajševanju naložb je treba 
upoštevati težave zaradi strukturnih 
sprememb v upravičenih regijah, da bi 
imele te regije dovolj prožnosti pri 
izvajanju projektov na socialno in 
ekonomsko vzdržen način.

Or. it

Predlog spremembe 218
Christian Doleschal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pravila EU o državni pomoči 
morajo biti prožna, da bodo lahko 
upravičene regije v prehodu lahko 
privabile zasebne naložbe. Komisija bi 
morala zatorej pri pripravi novih smernic 
upoštevati tudi težave zaradi strukturnih 
sprememb v zadevnih regijah, da bi imele 
te regije dovolj prožnosti pri izvajanju 
projektov na socialno in ekonomsko 
vzdržen način.

Or. en

Predlog spremembe 219
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V skladu z načelom 
„onesnaževalec plača“ bi bilo treba 
zagotoviti preprečevanje in popravljanje 
okoljske škode. Čeprav bi lahko bilo 
težavno, zlasti za nekdanja rudarska in 
industrijska območja, določiti prispevek 
vsakega onesnaževalca k škodi ali, za 
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podjetja, imeti možnost nositi stroške 
popravljanja, bi se morala odgovornost za 
nastalo škodo terjati od podjetij, ki 
uporabljajo fosilna goriva.

Or. en

Predlog spremembe 220
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pravila Unije o državni pomoči bi 
bilo treba v upravičenih regijah v prehodu 
uporabljati prožno, da bi olajšali zasebne 
naložbe. Pri tem je treba upoštevati težave 
zaradi strukturnih sprememb v 
upravičenih regijah, da bi imele te regije 
dovolj prožnosti pri izvajanju projektov na 
socialno in ekonomsko vzdržen način.

Or. en

Predlog spremembe 221
Christian Doleschal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Podpora iz Sklada za pravični 
prehod za produktivne naložbe v podjetja, 
ki niso MSP, ne bi smela biti omejena na 
območja, upravičena do državne pomoči 
na podlagi veljavnih pravil o državni 
pomoči v skladu s členom 107(3)(a) in (c) 
PDEU. Nasprotno bi morala pravila o 
državni pomoči vsem regijam, ki 
prejemajo pomoč iz Sklada za pravični 
prehod, omogočiti, da se že v zgodnji fazi 
učinkovito spopadejo z nevarnostjo izgube 
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delovnih mest. To bi bilo treba zagotoviti 
tudi z ustrezno prilagoditvijo uredbe o 
splošnih skupinskih izjemah.

Or. en

Predlog spremembe 222
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Območjem, ki najbolj čutijo 
posledice prehoda, bi bilo treba omogočiti, 
da čim prej dejavno obravnavajo s tem 
povezane strukturne spremembe. Tako bi 
bilo treba z veljavnimi pravili Unije o 
državni pomoči poskrbeti, da je potrebna 
pomoč dopustna ne glede na status regij, 
ki jo prejmejo.

Or. en

Predlog spremembe 223
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Za zagotovitev skladnosti s ciljem 
Sklada za pravični prehod je pomembno 
opredeliti tiste dejavnosti, ki ne spadajo na 
področje uporabe sklada, zlasti zaradi 
njihovih negativnih ali škodljivih posledic 
za podnebno nevtralnost ali učinka 
ujetosti.

Or. en
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Predlog spremembe 224
Christian Doleschal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Območjem, ki najbolj čutijo 
posledice prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, bi bilo treba omogočiti, da 
čim prej dejavno obravnavajo s tem 
povezane strukturne spremembe. To 
zahteva prilagoditve zakonodaje o državni 
pomoči, npr. z novo smernico Evropske 
komisije na podlagi člena 107(3)(b) ali (c) 
PDEU, tako da se zagotovi, da je pomoč 
dovoljena v skladu z veljavnimi pravili ne 
glede na status regij, ki prejemajo pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad.
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Or. it

Predlog spremembe 226
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovili prožnost in 
doslednost pri načrtovanju sredstev SPP v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“, bi morale države članice v tesnem 
sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi 
organi, socialnimi partnerji in vsemi 
ustreznimi deležniki pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] se lahko sredstva SPP 
na prostovoljni osnovi okrepijo z 
dopolnilnimi sredstvi iz drugih skladov, ki 
jih zajema Uredba (EU) .../... (nova 
uredba o skupnih določbah), le takrat, 
kadar je to utemeljeno in ne posega v 
uresničevanje ciljev teh skladov. Zadevni 
zneski, ki se lahko prenesejo iz teh 
skladov, bi morali biti skladni z vrsto 
operacij, določenih v območnih načrtih za 
pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 227
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13



PE652.416v01-00 138/157 AM\1205767SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP 
načrtovati znotraj ene ali več namenskih 
prednostnih nalog v okviru programa, ki ga 
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovili prožnost in 
doslednost pri načrtovanju sredstev SPP v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“, bi morale države članice v tesnem 
sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi 
organi ter socialnimi partnerji sredstva iz 
SPP načrtovati znotraj ene ali več 
namenskih prednostnih nalog v okviru 
programa, ki ga podpira Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad plus (ESS+) ali Kohezijski 
sklad. Kadar objektivne okoliščine to 
upravičujejo, bi bilo mogoče pripraviti 
samostojen program SPP.

Or. en

Obrazložitev

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Predlog spremembe 228
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
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znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo mogoče sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+, pri čemer delež sredstev iz 
ESS+ ne bi smel presegati 20 % vseh 
dopolnilnih sredstev. Zadevni zneski, 
preneseni iz ESRR in ESS+, bi morali biti 
skladni z vrsto operacij, določenih v 
območnih načrtih za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 229
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] se lahko sredstva SPP 
okrepijo s prostovoljnimi prenosi sredstev 
iz ESRR in ESS+. Zadevni zneski, 
preneseni iz ESRR in ESS+, bi morali biti 
skladni z vrsto operacij, določenih v 
območnih načrtih za pravični prehod.

Or. en
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Predlog spremembe 230
Tom Berendsen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali ohraniti svoje 
izvirne cilje ter biti skladni z vrsto 
operacij, določenih v območnih načrtih za 
pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 231
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
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členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti opcijske 
narave oziroma prožni in skladni z vrsto 
operacij, določenih v območnih načrtih za 
pravični prehod.

Or. sl

Predlog spremembe 232
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] se lahko sredstva SPP 
prostovoljno okrepijo z dopolnilnimi 
sredstvi iz ESRR in ESS+. Zadevni zneski, 
preneseni iz ESRR in ESS+, bi morali biti 
skladni z vrsto operacij, določenih v 
območnih načrtih za pravični prehod.

Or. en

Obrazložitev

Predlog, povezan s spremembami člena 6(2). Zardi obveznih prenosov iz najrevnejših regij, ki 
imajo korist od kohezijske politike, v regije, ki jih je prehod najbolj prizadel, bi se 
neutemeljeno zmanjšal proračun za kohezijsko politiko. Prenosi bi morali biti neobvezni in 
njihov znesek zmanjšan na dodelitve, enake tistim iz SPP.
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Predlog spremembe 233
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi se lahko sredstva 
SPP okrepila z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Ti prostovoljni prenosi iz 
ESRR in ESS+, o katerih je Komisija 
uradno obveščena, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 234
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
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členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi se lahko sredstva 
SPP okrepila z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 235
Lena Düpont, Christian Doleschal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] je mogoče sredstva SPP 
okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz ESRR in 
ESS+. Zadevni zneski, preneseni iz ESRR 
in ESS+, bi morali biti skladni z vrsto 
operacij, določenih v območnih načrtih za 
pravični prehod.

Or. de

Predlog spremembe 236
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi bilo treba sredstva 
SPP okrepiti z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

(13) Da bi se zagotovila prožnost pri 
načrtovanju sredstev SPP v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“, bi 
moralo biti mogoče pripraviti samostojen 
program SPP ali sredstva iz SPP načrtovati 
znotraj ene ali več namenskih prednostnih 
nalog v okviru programa, ki ga podpira 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) ali Kohezijski sklad. V skladu s 
členom 21a Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] bi se lahko sredstva 
SPP okrepila z dopolnilnimi sredstvi iz 
ESRR in ESS+. Zadevni zneski, preneseni 
iz ESRR in ESS+, bi morali biti skladni z 
vrsto operacij, določenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 237
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V skladu s členom 21a Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah] 
bi se lahko sredstva SPP okrepila z 
dopolnilnimi sredstvi iz ESRR in ESS+. 
Zadevni zneski, preneseni iz ESRR in 
ESS+, bi morali biti skladni z vrsto 
operacij, določenih v območnih načrtih za 
pravični prehod. Sredstva SPP lahko 
proračunski organ okrepi v okviru letnega 
proračunskega postopka. 

Or. en

Predlog spremembe 238
Tonino Picula
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Izvrševanje sredstev SPP bi moralo 
čim bolj zmanjšati upravno breme in 
stroške za upravičence sklada in za vse 
udeležene akterje v skladu z ukrepi 
poenostavitve, ki jih je uvedla uredba o 
skupnih določbah.

Or. en

Predlog spremembe 239
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Izvrševanje sredstev SPP bi moralo 
čim bolj zmanjšati upravno breme in 
stroške za upravičence sklada in za vse 
udeležene akterje v skladu z ukrepi 
poenostavitve, ki jih je uvedla uredba o 
skupnih določbah.

Or. en

Predlog spremembe 240
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

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 

(14) Spoštovanje in upoštevanje 
temeljnih vrednot Unije, kot je načelo 
pravne države, bi moralo biti obvezno za 
prejemanje finančne podpore iz 
proračuna EU, vključno s SPP. Države 
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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.

članice, ki so upravičene do SPP, bi 
morale biti zavezane uresničevanju cilja 
podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. 
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 deležniki 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.

Or. en

Predlog spremembe 241
Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Dragoș Pîslaru

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 

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z resnično potrebo po zunanji 
podpori pri zelenem prehodu in sedanjo 
odvisnostjo od netrajnostnih poslovnih 
ciklov ter zagotoviti potrebno podporo za 
lokalne organe, gospodarske subjekte in 
družbo, da bodo lahko začeli učinkovito 
izvajanje procesa prehoda na določenem 
območju za doseganje podnebno 
nevtralnega gospodarstva. V zvezi s tem bi 
morale države članice v sodelovanju z 
zadevnimi deležniki in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda, ki je v skladu z njihovimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
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izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

načrti ter jih morebiti presega. 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.

Or. en

Predlog spremembe 242
Niklas Nienaß

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 do leta 2040. Zakonsko 
zavezujoč datum za opuščanje premoga, 
vsebovan v nacionalni zakonodaji, bi 
moral biti predpogoj za prejemanje 
financiranja in SPP. Pomembno je, da 
datum opuščanja temelji na javni razpravi 
in na čim širšem soglasju. V zvezi s tem bi 
morale države članice v sodelovanju z 
zadevnimi deležniki v skladu z Evropskim 
kodeksom dobre prakse za partnerstvo 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.

Or. en
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Predlog spremembe 243
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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 in merljivim 
izvajanjem procesa prehoda na določenem 
območju, vključno z ustvarjanjem zelenih 
delovnih mest, za doseganje gospodarstva, 
ki bo v celoti temeljilo na obnovljivih virih 
energije, bo zelo učinkovito z viri in 
energijo, podnebno nevtralno in krožno 
ter si prizadevalo doseči neto ničelne 
emisije toplogrednih plinov do leta 2040. 
V zvezi s tem bi morale države članice v 
sodelovanju z zadevnimi regionalnimi in 
lokalnimi organi, socialnimi partnerji, 
deležniki in ob podpori Komisije pripraviti 
območne načrte za pravični prehod s 
podrobnim opisom procesa prehoda, ki je v 
skladu z njihovimi nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti ter jih 
morebiti presega. 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.

Or. en

Obrazložitev

EU mora biti zavezana uresničitvi podnebne nevtralnosti do leta 2040.  Namen mehanizma za 
pravični prehod je pospešitev tega procesa, da bi regijam pomagali izkoristiti prednosti 
prvega v prehodu ter preprečiti daljši in dražji prehod. Prav tako bi to moralo regijam 
omogočiti, da presežejo nacionalne zaveze, kadar to želijo, da bi povečale hitrost in koristi 
prehoda.
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Predlog spremembe 244
Krzysztof Hetman

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 učinkovito pripravo, zagonom 
in izvajanjem procesa prehoda na 
določenem območju za doseganje 
podnebno nevtralnega gospodarstva. V 
zvezi s tem bi morale države članice v 
skladu z načelom partnerstva in v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi deležniki, zlasti 
lokalnimi in regionalnimi organi, 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.

Or. en

Predlog spremembe 245
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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 

(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 
deležniki, v sodelovanju z lokalnimi in 
regionalnimi vladami ter v skladu z 
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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.

načelom partnerstva 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, vključno s 
predstavniki lokalnih in regionalnih vlad, 
ki jim je Sklad za pravični prehod 
neposredno namenjen.

Or. en

Predlog spremembe 246
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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 
nacionalnega gospodarstva. V zvezi s tem 
bi morale države članice v sodelovanju z 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi, 
predvsem z lokalnimi in socialnimi akterji 
ter raziskovalci, in ob podpori Komisije 
pripraviti območne načrte za pravični 
prehod s podrobnim opisom procesa 
prehoda v skladu s svojimi nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti in z 
evropskim stebrom socialnih pravic ter s 
povečanjem podnebne ambicioznosti. V ta 
namen bi morala Komisija vzpostaviti 
platformo za pravičen prehod, ki bi na 
podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
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omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih, pa tudi 
analize, ocene, spremljanje in nadzor nad 
pomočjo.

Or. es

Predlog spremembe 247
Álvaro Amaro

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 
lokalnimi in regionalnimi organi, 
gospodarskimi in socialnimi partnerji in 
drugimi ustreznimi organi civilne družbe 
ter 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.

Or. pt

Predlog spremembe 248
Pedro Marques, Hannes Heide, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
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Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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 in merljivim 
izvajanjem procesa prehoda na določenem 
območju za doseganje podnebno 
nevtralnega gospodarstva. V zvezi s tem bi 
morale države članice v socialnem dialogi 
in sodelovanju z zadevnimi deležniki ter v 
skladu z načelom partnerstva iz člena 6 
Uredbe (EU) .../... [nova uredba o skupnih 
določbah] 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.

Or. en

Predlog spremembe 249
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen, Irène Tolleret

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 

(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 
deležniki, kot določa načelo partnerstva iz 
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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.

člena 6 Uredbe EU .../... [nova uredba o 
skupnih določbah] 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.

Or. en

Predlog spremembe 250
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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 
deležniki 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 ter se po uspešnem regionalnem 
prehodu združila s SZI za podnebje.

Or. en
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Predlog spremembe 251
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 in v 
določenih proizvodnih sektorjih evropskih 
gospodarstev, ki ustvarjajo visoko raven 
emisij, 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.

Or. it

Predlog spremembe 252
Pascal Arimont

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 

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim in merljivim 
izvajanjem procesa prehoda na določenem 
območju za doseganje podnebno 
nevtralnega gospodarstva. V zvezi s tem bi 
morale države članice v sodelovanju z 
zadevnimi deležniki in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
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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.

pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda, ki je v skladu z njihovimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti, še bolje pa bolj ambiciozen od teh 
načrtov. 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.

Or. en

Predlog spremembe 253
Katalin Cseh

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 
deležniki in ob podpori Komisije pripraviti 
območne načrte za pravični prehod s 
podrobnim opisom procesa prehoda ter 
njegovega izvajanja, spremljanja in 
ocenjevanja 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.

Or. en

Predlog spremembe 254
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Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

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 do leta 2040. V zvezi s tem 
bi morale države članice v sodelovanju z 
zadevnimi deležniki in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda, ki je v skladu z njihovimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti ter jih celo presega. 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.

Or. en

Predlog spremembe 255
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
César Luena, Javi López, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Sklad za pravični prehod bi moral 
imeti celosten lokalni pristop, ki bi 
zagotavljal sinergije in skladnost med 
naložbami, ki se financirajo v okviru 
sklada, in naložbami, ki se podpirajo v 
okviru splošnih programov kohezijske 
politike. To bi omogočilo razvoj in 
gospodarsko preoblikovanje regij z največ 
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težavami, kot so manj razvite in najbolj 
oddaljene regije ter otoki. Prav tako bi 
bilo treba strukturne spremembe 
obravnavati s celostnim pristopom, ki 
vključuje gospodarske, industrijske, 
tehnološke in socialne razsežnosti procesa 
preoblikovanja, in sicer z udeležbo 
lokalnih akterjev, vključno s socialnimi 
partnerji, industrijo in nevladnimi 
organizacijami, ter v tesnem sodelovanju z 
njimi.

Or. es

Predlog spremembe 256
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Poleg tega bi morali biti območni 
načrti za pravični prehod skladni z 
ustreznimi območnimi strategijami iz 
člena [23] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], vključno s 
strategijami pametne specializacije (S3), 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti in evropskim stebrom socialnih 
pravic, da bi oblikovali in izvrševali Sklad 
za pravični prehod, ki bo vključeval 
strateško usklajevanje lokalnih, 
regionalnih in nacionalnih prizadevanj in 
prizadevanj Unije za diverzifikacijo 
regionalnih gospodarstev, ob 
zagotavljanju pravičnega in poštenega 
prehoda.

Or. en


