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Predlog spremembe 599
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa, 
ki ga podpirajo Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad plus (ESS+) ali kohezijski 
sklad, ali enega ali več programov, ko 
objektivne okoliščine upravičujejo 
tovrstne ukrepe. Načrtovanje sredstev SPP 
je v skladu s členom 6 Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah] in zagotavlja 
neposredno udeležbo organov zadevnih 
ozemelj na ravni NUTS2 ali NUTS3, in 
sicer z dodelitvijo sredstev prek 
regionalnih programov, če so le-ti 
vzpostavljeni, ali z izkoriščanjem 
integriranih teritorialnih orodij iz členov 
22 do 28 Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 600
Tonino Picula

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
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pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa. 
Načrtovanje sredstev SPP je v skladu s 
členom 6 Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah] in zagotavlja 
neposredno udeležbo organov zadevnih 
ozemelj na ravni NUTS2 ali NUTS3, in 
sicer z dodelitvijo sredstev prek 
regionalnih programov, če so le-ti 
vzpostavljeni, ali z izkoriščanjem 
integriranih teritorialnih orodij iz členov 
od 22 do 28 Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa, razen 
v primeru sprememb stebrov 2 ali 3 
mehanizma za pravični prehod. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

Or. en

Obrazložitev

Ni mogoče izključiti, da bo načrt med izvrševanjem pregledan in po potrebi spremenjen, zlasti 
kar zadeva stebra 2 in 3 mehanizma za pravični prehod.
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Predlog spremembe 602
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija, ob 
posvetovanju z EIB v zvezi z njeno vlogo v 
drugih stebrih mehanizma za pravični 
prehod, odobri kot del programa ali 
spremembe programa. Načrtovana sredstva 
so v obliki enega ali več posebnih 
programov ali ene ali več prednostnih 
nalog v okviru programa.

Or. en

Predlog spremembe 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa, 
zajetega v Uredbo (EU) .../... [nova uredba 
o skupnih določbah].

Or. it
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Predlog spremembe 604
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa, 
zajetega v Uredbo (EU) .../... [nova uredba 
o skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 605
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja, na podlagi območnih načrtov za 
pravični prehod, ki so pripravljeni v skladu 
s členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

Sredstva SPP se načrtujejo za kategorije 
regij, v katerih se nahajajo zadevna 
območja ali gospodarske dejavnosti, na 
podlagi območnih načrtov za pravični 
prehod, ki so pripravljeni v skladu s 
členom 7 in jih Komisija odobri kot del 
programa ali spremembe programa. 
Načrtovana sredstva so v obliki enega ali 
več posebnih programov ali ene ali več 
prednostnih nalog v okviru programa.

Or. en
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Predlog spremembe 606
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

Komisija program ali spremembo 
programa odobri le, če:

– je opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena; in
– je zadevni območni načrt za pravični 
prehod skladen z nacionalnim 
energetskim in podnebnim načrtom 
zadevne države članice; in
– je zadevna država članica v svoj 
nacionalni energetski in podnebni načrt 
vključila cilje in ambicije za podnebno 
nevtralnost do leta 2050 ali prej.

Or. en

Predlog spremembe 607
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod določa pravno 
zavezujoč datum dokončne opustitve in je 
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načrtom zadevne države članice. skladen z zavezami Unije in držav članic 
glede omejitve povečanja globalne 
temperature na 1,5 °C nad 
predindustrijsko ravnjo, cilji Unije o 
podnebni nevtralnosti iz Uredbe (EU) 
2020/... [evropski podnebni predpisi] in 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 608
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod zavezuje ciljem 
Pariškega sporazuma in cilju EU o 
podnebni nevtralnosti do leta 2040 ter je 
skladen z nacionalnim energetskim in 
podnebnim načrtom zadevne države 
članice ter evropskim stebrom socialnih 
pravic.

Or. en

Predlog spremembe 609
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
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območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice in z merili 
za doseganje podnebnih ciljev Unije leta 
2030 iz člena 2(11) Uredbe (EU) 
2018/1999 in podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, vključno s časovnim 
razporedom za postopno odpravo 
dejavnosti, ki so odvisne od fosilnih goriv.

Or. en

Obrazložitev

Do vmesnega pregleda nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov ne bi smelo biti 
dovoljeno, da imajo območni načrti za pravični prehod koristi od nepričakovanih učinkov 
tako, da bi se zanašali na nacionalne energetske in podnebne načrte, ki ne bi bili v skladu s 
cilji Unije za prehod na podnebno nevtralnost. Postopno opuščanje dejavnosti, ki so odvisne 
od fosilnih goriv, in/ali pričakovana stopnja razogljičenja bi morali biti opisano dovolj 
natančno, da se zagotovita nadzor in skladnost med cilji in rezultati ukrepov.

Predlog spremembe 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice ter z 
ukrepi, ki omogočajo dosego podnebnih 
ciljev Unije do leta 2030 ter podnebno 
nevtralnost do leta 2050, vključno s 
prenehanjem dejavnosti, ki so odvisne od 
fosilne energije.

Or. fr
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Predlog spremembe 611
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

Komisija program ali spremembo 
programa odobri le, če je opredelitev 
območij, ki jih je proces prehoda najbolj 
prizadel, v zadevnem območnem načrtu za 
pravični prehod ustrezno utemeljena, 
zadevni območni načrt za pravični prehod 
pa je skladen z nacionalnim energetskim in 
podnebnim načrtom in vsem priporočilom 
Komisije v skladu s poglavjem 5 Uredbe 
(EU) 2018/1999 o upravljanju energetske 
unije in podnebnih ukrepov ter 
dolgoročnimi strategijami zadevne države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da mora SPP biti v skladu z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti ter z njimi povezano dolgoročno strategijo, glede na to, da razpravljamo o scenariju za 
leto 2040. Skladnost bi morala izhajati ne le od najnovejše različice načrta, temveč tudi od 
priporočil Komisije o teh načrtih, ko ti niso dovolj ambiciozni, da bi dosegli cilje, za katere so 
bili vzpostavljeni, v skladu s ponavljajočim se procesom iz upravljanja energetske unije.

Predlog spremembe 612
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
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načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice ter z 
obstoječimi ustreznimi regionalnimi in 
lokalnimi strategijami.

Or. en

Predlog spremembe 613
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice, ciljem 
podnebne nevtralnosti do leta 2050, 
vmesnimi cilji za leto 2030 in evropskim 
stebrom socialnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 614
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 

Komisija program odobri, če so območja, 
ki jih je proces prehoda najbolj prizadel, 
opredeljena v zadevnem območnem načrtu 
za pravični prehod, slednji pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
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načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

načrtom zadevne države članice. V 
primeru, da Komisija program iz katerega 
koli razloga zavrne, mora svojo zavrnitev 
vedno ustrezno utemeljiti in obrazložiti.

Or. sl

Obrazložitev

Večkratna utemeljitev in večkratna potrditev dokumentacije predstavlja zgolj dodana 
administrativna bremena, ki bodo podaljševala postopke in oteževala pridobivanje sredstev 
ter dušila učinkovitost ukrepov.

Predlog spremembe 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

Komisija program ali spremembo 
programa odobri le, če je opredelitev 
območij, ki jih najbolj zadeva proces 
prehoda, v zadevnem območnem načrtu za 
pravični prehod ustrezno utemeljena, 
zadevni območni načrt za pravični prehod 
pa je skladen z nacionalnim energetskim in 
podnebnim načrtom in dolgoročno 
strategijo zadevne države članice.

Or. it

Predlog spremembe 616
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, skladna z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
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ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

načrtom zadevne države članice.

Or. fr

Predlog spremembe 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je skladen z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

Komisija program odobri le, če je 
opredelitev območij, ki jih je proces 
prehoda najbolj prizadel, v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod 
ustrezno utemeljena, zadevni območni 
načrt za pravični prehod pa je v skladu z 
nacionalnim energetskim in podnebnim 
načrtom zadevne države članice.

Or. en

Obrazložitev

Na eni strani morajo države članice Evropski komisiji poslati končno verzijo nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta do konca leta 2019, po drugi strani pa je bil predlog 
uredbe za SPP objavljen januarja. Zaradi spreminjanja končne različice nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta bo prišlo do zamud pri izvajanju programov, ki prejmejo 
sredstva SPP.

Predlog spremembe 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za države članice, ki nimajo dolgoročne 
strategije za določitev cilja podnebne 
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nevtralnosti do leta 2040, se sprosti le 50 
% sredstev njihovih nacionalnih dodelitev, 
preostalih 50 % pa bo na voljo, ko 
sprejmejo ta cilj.

Or. en

Obrazložitev

Določitev jasnega časovnega okvira je nujna za načrtovanje in zagotovitev pravičnega 
prehoda. Brez jasne zaveze za podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s cilji Pariškega 
sporazuma je zelo mogoče, da bodo ostala prizadevanja za ohranitev sedanjega stanja ali da 
se bo prehod odlašal, kar je v nasprotju z interesi zagotavljanja pravičnega prehoda in 
gospodarske diverzifikacije.

Predlog spremembe 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za države članice, ki nimajo dolgoročne 
strategije za določitev cilja podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, se sprosti le 50 
% sredstev njihovih nacionalnih dodelitev, 
preostalih 50 % pa bo na voljo, ko 
sprejmejo ta cilj.

Or. en

Predlog spremembe 620
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija nameni le 50 % sredstev v okviru 
nacionalnih dodelitev tistim državam 
članicam, ki se še niso zavezale k 
nacionalnemu cilju podnebne nevtralnosti 
do leta 2050, preostalih 50 % pa je na 
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voljo državam članicam takoj, ko je cilj 
sprejet;

Or. en

Predlog spremembe 621
Niklas Nienaß

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora se lahko odobri le za ukrepe na 
opredeljenem ozemlju.

Or. en

Predlog spremembe 622
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP 
za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prostovoljno 
prenesenih v skladu s členom [21a] Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah]. 
Skupni znesek sredstev ESRR in ESS+, 
prenesen na prednostno nalogo SPP, ne 
presega 60 % zneska podpore iz SPP za to 
prednostno nalogo. Prenos se opravi brez 
poseganja v zagotavljanje ustreznega 
financiranja prednostnih nalog v okviru 
ESRR in ESS+. Sredstva, prerazporejena 
iz ESRR ali ESS+, v nobenem primeru ne 
presegajo 20 % zadevnih sredstev ESRR 
in ESS+, dodeljenih zadevni državi 
članici.

Or. en
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Obrazložitev

S to določbo se črtajo obvezni prispevki 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 
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 623
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice.

Or. en

Predlog spremembe 624
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
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skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

države članice.

Or. en

Predlog spremembe 625
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice.

Or. en

Predlog spremembe 626
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice.
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uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

Or. it

Predlog spremembe 627
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice.

Or. sl

Obrazložitev

Potrebno je dodatna prilagodljivost glede vključevanja virov SPP. To bo omogočilo lažje 
prilagajanje potrebam in potencialom ter sposobnost absorbcije vnaprej določenih regij, ki so 
intenzivna z ogljikom.

Predlog spremembe 628
Christian Doleschal

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP lahko zajemajo sredstva SPP, 
ki predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice. Prenos sredstev iz ESRR in 
ESS+ v SPP mora biti izključen.

Or. en

Predlog spremembe 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP za 
to prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP za 
to prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska, da se 
zagotovi dodatnost sredstev iz Sklada za 
pravični prehod k sredstvom, ki jih vsaka 
regija dobi po redni poti iz ESRR in 
ESS+.

Or. es

Predlog spremembe 630
Tom Berendsen

Predlog uredbe
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Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP za 
to prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP za 
to prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska. Cilji 
sredstev, prenesenih iz ESRR in ESS+, 
ostanejo nespremenjeni.

Or. en

Predlog spremembe 631
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in, le na prostovoljni 
osnovi, sredstev, prenesenih v skladu s 
členom [21a] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 632
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Programi ali prednostne naloge 
SPP se financirajo s sredstvi SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice, in sredstvi, prenesenimi v 
skladu s členom [21(1)] Uredbe (EU) 
[nova uredba o skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 633
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice. Države članice jih lahko 
dopolnijo s svojimi sredstvi ESRR in 
ESS+. V teh primerih bi bilo treba ta 
sredstva vključiti v stopnje tematske 
osredotočenosti ESRR in ESS+.

Or. en

Predlog spremembe 634
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
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Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP 
za to prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice. To je mogoče dopolniti s 
sredstvi, prostovoljno prenesenimi v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak znesku podpore iz SPP za to 
prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska.

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.

Predlog spremembe 635
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP 
za to prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP lahko zajemajo sredstva SPP, 
ki predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, znaša, ko je to 
primerno, 60 % zneska podpore iz SPP za 
to prednostno nalogo. Delež ESS+ v 
skupnih prenesenih sredstvih ne presega 
20 %.

Or. en
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Predlog spremembe 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP 
za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prostovoljno 
prenesenih v skladu s členom [21a] Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah]. 
Skupni znesek sredstev ESRR in ESS+, 
prenesen na prednostno nalogo SPP, znaša 
do trikratnika zneska podpore iz SPP za to 
prednostno nalogo.

Or. en

Predlog spremembe 637
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP 
za to prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak 0,8-kratniku zneska podpore iz SPP 
za to prednostno nalogo, vendar ne presega 
dvakratnika navedenega zneska.

Or. en
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Predlog spremembe 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Rovana 
Plumb

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni 
znesek sredstev ESRR in ESS+, prenesen 
na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, ki se jih države 
članice odločijo prenesti v skladu s členom 
[21a] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah]. Znesek sredstev ESRR in 
ESS+, ki naj se prenese na prednostno 
nalogo SPP, ne presega 1,5-kratnika 
podpore iz SPP za to prednostno nalogo.

Or. en

Predlog spremembe 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP 
za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, ne presega 
trikratnika zneska podpore iz SPP. Prenos 
je prostovoljen, o njem pa odločajo države 
članice.
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Or. en

Obrazložitev

Predlagani mehanizem prenosa, ki temelji na kombiniranju sredstev iz SPP s sredstvi države 
članice (lastna sredstva ali kohezijski proračun), ne bi smel biti obvezen, tako da bi lahko 
države članice ocenile, kako najbolje dodeljevati sredstva. Tako se sredstva, ki so že bila 
dodeljena drugim pomembnim projektom, ne bodo prerazporedila za dejavnosti SPP, kar bi 
povzročilo neželene posledice.

Predlog spremembe 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj enak 
enainpolkratniku zneska podpore iz SPP 
za to prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska.

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice in sredstev, prenesenih v 
skladu s členom [21a] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah]. Skupni znesek 
sredstev ESRR in ESS+, prenesen na 
prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak polovici zneska podpore iz SPP za to 
prednostno nalogo, vendar ne presega 
trikratnika navedenega zneska.

Or. en

Predlog spremembe 641
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se 
lahko sredstva, prenesena iz ESRR in 
ESS+ na prednostno nalogo SPP, v celoti 
ali delno namenijo regijam in/ali 
ozemljem, ki niso najbolj prizadeta 
ozemlja, pod pogojem, da so podprte 
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dejavnosti:
– neposredno povezane s specifičnim 
ciljem SPP, kakor je določen v členu 2, in 
prispevajo k izvajanju območnih načrtov 
za pravični prehod, pripravljenih v skladu 
s členom 7, in
– naštete v členu 4(2) in
– neposredno povezane z dejavnostmi, ki 
koristijo najbolj prizadetim ozemljem.

Or. en

Predlog spremembe 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Delovanje sklada za pravični 
prehod bi moralo prav tako voditi načelo 
intenzivnosti pomoči, ki ga je Evropska 
investicijska banka sprejela za sveženj o 
energetskem prehodu. Upravičeni 
projekti, ki se financirajo v okviru SPP in 
prispevajo k specifičnemu cilju iz člena 2, 
so lahko upravičeni do največ 75 % 
ustreznih stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Pravila o intenzivnosti pomoči, ki so bila sprejeta v okviru svežnja za energetski prehod 
Evropske investicijske banke, bi bilo treba uporabiti za SPP zaradi doslednosti in zato, da bi 
bil sklad bolj učinkovit. To bi moralo omogočiti, da bo najvišja raven pomoči ustrezala 
najvišji ravni financiranja, ki znaša 75 % Pravila o intenzivnosti pomoči, ki se pojavljajo v 
kohezijski politiki, se zelo razlikujejo tudi znotraj iste države članice in lahko povzročijo, da je 
metodologija bolj nagnjena k nenamernim negativnim posledicam.

Predlog spremembe 643
Raffaele Fitto
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Sredstva držav članic za 
sofinanciranje območnih načrtov za 
pravični prehod se izvzamejo iz izračuna 
primanjkljaja v okviru pakta za stabilnost 
in rast.

Or. en

Predlog spremembe 644
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Upravičeni projekti, ki se 
financirajo v okviru SPP in prispevajo k 
specifičnemu cilju iz člena 2, so lahko 
upravičeni do največ 80 % ustreznih 
stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 645
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 

1. Države članice skupaj z vsemi 
ustreznimi organi in socialnimi partnerji, 
zlasti na lokalni in regionalni ravni 
zadevnih območij, v skladu s členom 
6 Uredbe EU [nova uredba o skupnih 
določbah] pripravijo enega ali več 
območnih načrtov za pravični prehod, ki 
pokrivajo eno ali več prizadetih območij, ki 
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Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

ustrezajo ravni 3 po skupni klasifikaciji 
statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem 
besedilu: regije na ravni NUTS 3) iz 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/201417, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Za določitev ciljnih območij in 
razporeditev sredstev med njimi se 
uporabijo objektivna in pregledna merila. 
Načrti za pravični prehod zagotavljajo 
skladnost z ustreznimi strateškimi 
dokumenti, zlasti strategijami pametne 
specializacije, po možnosti tako, da 
opredelijo okvir prednostnih nalog in 
postopkov izvrševanja, nacionalne 
energetske in podnebne načrte, evropski 
steber socialnih pravic in obstoječe 
regionalne in lokalne strategije.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 646
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
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ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo (EU) 2016/2066 z 
dne 21. novembra 2016 o spremembi 
prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
oblikovanju skupne klasifikacije 
statističnih teritorialnih enot17. To morajo 
biti območja, ki so najbolj prizadeta z 
vidika gospodarskih in socialnih učinkov 
prehoda, zlasti glede pričakovane izgube 
delovnih mest v proizvodnji in uporabi 
fosilnih goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

Območja za naložbe in prednostne naloge, 
ki jih je Evropska komisija opredelila v 
prilogi D v poročilih po državah za leto 
2020, bi morala biti le usmeritev in držav 
članic ne bi smela omejevati pri predlogih 
za območja za podporo SPP.

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi ustrezno opredelili ozemlja, ki ustrezajo ravni 3 skupne klasifikacije statističnih 
teritorialnih enot, moramo uporabiti najnovejše podatke, kot to določa Uredba Komisije (EU) 
2016/2066 z dne 21. novembra 2016 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih 
enot (NUTS).

Predlog spremembe 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
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Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij, tudi občinami in 
socialnimi partnerji ter po možnosti z 
nadzornim centralnim ministrstvom ali 
drugim ustreznim organom, pripravijo 
enega ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Območja so lahko tudi večja od 
tistega, ki je neposredno vključeno v 
prenovo tovarne ali industrijskega 
procesa, če je ta povezava jasno 
opredeljena v načrtu.

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

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

Or. en

Obrazložitev

Razlog za zadnji del predloga spremembe je, da je treba urediti morebitno prostorsko 
neujemanje zaradi teritorialnega prelivanja.
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Predlog spremembe 648
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/201417, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
in najbolj oddaljene regije, kot so 
opredeljene v členu 349 PDEU, zlasti 
glede pričakovane izgube delovnih mest v 
proizvodnji in uporabi fosilnih goriv ter 
potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov. 
Posamezni najbolj oddaljeni regiji se na 
podlagi člena 349 PDEU dodeli dodatnih 
30 milijonov EUR za izvedbo območnih 
načrtov za prehod.

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
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Bijoux, Irène Tolleret

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij, kot določeni po 
načelu partnerstva iz člena 6 Uredbe EU 
.../... [nova uredba o skupnih določbah], 
pripravijo enega ali več območnih načrtov 
za pravični prehod, ki pokrivajo eno ali več 
prizadetih območij, ki ustrezajo ravni 3 po 
skupni klasifikaciji statističnih teritorialnih 
enot (v nadaljnjem besedilu: regije na ravni 
NUTS 3) iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1059/2003, 
kakor je bila spremenjena z Uredbo 
Komisije (ES) št. 868/2014,17 ali dele teh 
regij, v skladu s predlogo iz Priloge II. To 
morajo biti območja, ki so najbolj prizadeta 
z vidika gospodarskih in socialnih učinkov 
prehoda, zlasti glede pričakovane izgube 
delovnih mest v proizvodnji in uporabi 
fosilnih goriv, potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov in preusmeritve v alternativne 
industrije v sektorjih, kjer na proizvode 
vpliva prehod na podnebno nevtralnost 
EU.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 650
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

Smernice za naložbe, ki jih je Evropska 
komisija predlagala v prilogi D v poročilih 
po državah za leto 2020, držav članic ne bi 
smele omejevati pri predlogih za območja 
in regije za podporo SPP.

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

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

Or. en

Obrazložitev

Določanje regij, ki naj prejmejo podporo iz SPP, bi moralo biti v pristojnosti držav članic. 
Države članice namreč natančneje poznajo dejanski položaj v regijah.

Predlog spremembe 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij in lokalnimi 
akterji pripravijo enega ali več območnih 
načrtov za pravični prehod, ki pokrivajo 
eno ali več prizadetih območij, ki ustrezajo 
ravni 3 po skupni klasifikaciji statističnih 
teritorialnih enot (v nadaljnjem besedilu: 
regije na ravni NUTS 3) iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
1059/2003, kakor je bila spremenjena z 
Uredbo Komisije (ES) št. 868/2014, ali 
dele teh regij, v skladu s predlogo iz 
Priloge II. To morajo biti območja, ki so 
najbolj prizadeta z vidika gospodarskih in 
socialnih učinkov prehoda, zlasti glede 
pričakovane izgube delovnih mest v 
proizvodnji in uporabi fosilnih goriv ter 
potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov. 
Območni načrt za pravični prehod mora 
biti usklajen s ciljem podnebne 
nevtralnosti do leta 2050 in vmesnimi cilji 
za leto 2030 ter vključevati konkreten 
načrt opuščanja dejavnosti z uporabo 
premoga in visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov.

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

Or. en

Predlog spremembe 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
regionalnimi, lokalnimi in drugimi organi 
zadevnih območij pripravijo enega ali več 
območnih načrtov za pravičen prehod, ki 
pokrivajo eno ali več prizadetih območij, ki 
ustrezajo ravni 3 po skupni klasifikaciji 
statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem 
besedilu: regije na ravni NUTS 3) iz 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/20141717, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda 
ter učinka na ozemeljsko kohezijo, zlasti 
glede pričakovane izgube delovnih mest v 
proizvodnji in uporabi fosilnih goriv ter 
potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov. 
Območni načrti morajo tudi upoštevati 
stopnjo brezposelnosti na prizadetih 
območjih ter druge demografske izzive, 
kot je na primer depopulacija.

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

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

Or. es

Predlog spremembe 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij ter s pomočjo 
Evropske investicijske banke, kjer je to 
ustrezno za dopolnjevanje z drugimi stebri 
mehanizma za pravični prehod, pripravijo 
enega ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 654
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij ter s pomočjo 
Evropske investicijske banke, kjer je to 
ustrezno za dopolnjevanje z drugimi stebri 
mehanizma za pravični prehod, pripravijo 
enega ali več območnih načrtov za pravični 
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nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 655
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 

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

regij, v skladu s predlogo iz Priloge II. To 
morajo biti območja, ki so najbolj prizadeta 
z vidika gospodarskih in socialnih učinkov 
prehoda, zlasti glede pričakovane izgube 
delovnih mest v proizvodnji in uporabi 
fosilnih goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 656
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Če naj bo podpora SPP pravična in pregledna, morajo biti v vse faze načrtovanja, izvajanja 
in spremljanja območnih načrtov za pravični prehod vključeni regionalni, lokalni in mestni 
javni organi, sindikati, delodajalci, nevladne organizacije in drugi organi civilne družbe, ki 
promovirajo vprašanja, kot so socialna vključenost, enakost spolov in nediskriminacija. Poleg 
tega je treba poudarek pri socialnem cilju SPP oceniti tudi z vidika razogljičenja delovnih 
mest in ne izključno z vidika njihovega ukinjanja.

Predlog spremembe 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 

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

potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 658
Hannes Heide

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice ob popolnem 
upoštevanju načela partnerstva skupaj z 
ustreznimi organi zadevnih območij in 
socialnimi partnerji pripravijo enega ali 
več območnih načrtov za pravični prehod, 
ki pokrivajo eno ali več prizadetih območij, 
ki ustrezajo ravni 3 po skupni klasifikaciji 
statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem 
besedilu: regije na ravni NUTS 3) iz 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih, zaposlitvenih in socialnih 
učinkov prehoda, zlasti glede pričakovane 
izgube delovnih mest v proizvodnji in 
uporabi fosilnih goriv ter potreb po 
preoblikovanju proizvodnih procesov 
industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.

_________________ _________________
17 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 

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

oblikovanju skupne klasifikacije 
statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 
L 154, 21.6.2003, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 659
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov 
prehoda, zlasti glede pričakovane izgube 
delovnih mest v proizvodnji in uporabi 
fosilnih goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Organi držav članic skupaj z 
ustreznimi partnerji na zadevnih območjih 
v skladu s členom [6] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah] pripravijo 
enega ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
2016/2066,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih, socialnih in okoljskih 
učinkov prehoda, zlasti glede pričakovane 
izgube delovnih mest v proizvodnji in 
uporabi fosilnih goriv ter potreb po 
preoblikovanju proizvodnih procesov 
industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 660
Álvaro Amaro

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

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

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

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

Or. pt

Predlog spremembe 661
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z lokalnimi 
in regionalnimi vladami zadevnih območij 
ter v skladu z načelom partnerstva 
pripravijo enega ali več območnih načrtov 
za pravični prehod, ki pokrivajo eno ali več 
prizadetih območij, ki ustrezajo ravni 3 po 
skupni klasifikaciji statističnih teritorialnih 
enot (v nadaljnjem besedilu: regije na ravni 
NUTS 3) iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1059/2003, 
kakor je bila spremenjena z Uredbo 
Komisije (ES) št. 868/2014,17 ali dele teh 
regij, v skladu s predlogo iz Priloge II. To 
morajo biti območja, ki so najbolj prizadeta 
z vidika gospodarskih in socialnih učinkov 
prehoda, zlasti glede pričakovane ali 
nedavne izgube delovnih mest v 
proizvodnji in uporabi fosilnih goriv ter 
potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 662
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
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nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/201417, ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovanega prilagajanja 
delavcev in izgube delovnih mest v 
proizvodnji in uporabi fosilnih goriv ter 
potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 663
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 

1. Države članice skupaj z lokalnimi 
in regionalnimi organi, socialnimi 
partnerji in vsemi ustreznimi deležniki 
zadevnih območij pripravijo enega ali več 
območnih načrtov za pravični prehod, ki 
pokrivajo eno ali več prizadetih območij, ki 
ustrezajo ravni 3 po skupni klasifikaciji 
statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem 
besedilu: regije na ravni NUTS 3) iz 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
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mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 664
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice v tesnem 
sodelovanju z ustreznimi organi zadevnih 
območij pripravijo enega ali več območnih 
načrtov za pravični prehod, ki pokrivajo 
eno ali več prizadetih območij, ki ustrezajo 
ravni 2 ali 3 po skupni klasifikaciji 
statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem 
besedilu: „regije na ravni NUTS 2“ ali 
„regije na ravni NUTS 3“) iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 1059/2003, kakor je bila spremenjena z 
Uredbo Komisije (ES) št. 868/2014,17 ali 
dele teh regij, v skladu s predlogo iz 
Priloge II. To morajo biti območja, ki so 
najbolj prizadeta z vidika gospodarskih in 
socialnih učinkov prehoda, zlasti glede 
pričakovane izgube delovnih mest v 
proizvodnji in uporabi fosilnih goriv ter 
potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.
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_________________ _________________
17 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 
oblikovanju skupne klasifikacije 
statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 
L 154, 21.6.2003, str. 1).

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

Or. en

Predlog spremembe 665
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
lokalnimi in regionalnimi organi zadevnih 
območij pripravijo enega ali več območnih 
načrtov za pravični prehod, ki pokrivajo 
eno ali več prizadetih območij, ki ustrezajo 
ravni 3 po skupni klasifikaciji statističnih 
teritorialnih enot (v nadaljnjem besedilu: 
regije na ravni NUTS 3) iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
1059/2003, kakor je bila spremenjena z 
Uredbo Komisije (ES) št. 868/2014,17 ali 
dele teh regij, v skladu s predlogo iz 
Priloge II. To morajo biti območja, ki so 
najbolj prizadeta z vidika gospodarskih in 
socialnih učinkov prehoda, zlasti glede 
pričakovane izgube delovnih mest v 
proizvodnji in uporabi fosilnih goriv ter 
potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.

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

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

Or. sl
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Predlog spremembe 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
regionalnimi in lokalnimi organi zadevnih 
območij pripravijo enega ali več območnih 
načrtov za pravični prehod, ki pokrivajo 
eno ali več prizadetih območij, ki ustrezajo 
ravni 3 po skupni klasifikaciji statističnih 
teritorialnih enot (v nadaljnjem besedilu: 
regije na ravni NUTS 3) iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 1059/2003, kakor je bila spremenjena z 
Uredbo Komisije (ES) št. 868/20141717, ali 
dele teh regij, v skladu s predlogo iz 
Priloge II. To morajo biti območja, ki so 
najbolj prizadeta z vidika gospodarskih in 
socialnih učinkov prehoda in učinkov na 
trg dela, zlasti glede izgube delovnih mest 
v proizvodnji in uporabi fosilnih goriv ter 
potreb po preoblikovanju proizvodnih 
procesov industrijskih obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.

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

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

Or. es

Predlog spremembe 667
Katalin Cseh

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo in 
objavijo enega ali več območnih načrtov za 
pravični prehod, ki pokrivajo eno ali več 
prizadetih območij, ki ustrezajo ravni 3 po 
skupni klasifikaciji statističnih teritorialnih 
enot (v nadaljnjem besedilu: regije na ravni 
NUTS 3) iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1059/2003, 
kakor je bila spremenjena z Uredbo 
Komisije (ES) št. 868/2014,17 ali dele teh 
regij, v skladu s predlogo iz Priloge II. To 
morajo biti območja, ki so najbolj prizadeta 
z vidika gospodarskih in socialnih učinkov 
prehoda, zlasti glede pričakovane izgube 
delovnih mest v proizvodnji in uporabi 
fosilnih goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 668
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 2 po skupni 
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klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
2) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

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

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 7(2)a bi morali ti načrti vsebovati opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni ravni ter časovnico ključnih ukrepov za prehod, ki so 
skladni z najnovejšo različico nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Treba je 
opozoriti, da je priprava nacionalnega energetskega in podnebnega načrta pristojnost države. 
Ker pripravo teh projektov za nacionalne energetske in podnebne načrte vodijo nacionalne 
vlade, ki imajo tudi pregled nad regionalnimi izzivi pri preoblikovanju, lahko vlade to znanje 
uporabijo pri vodenju načrtov za pravični prehod. Glede na kratek rok od začetka izvajanja te 
uredbe ter dveletni cikel nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, bi bilo najbolj (tudi 
časovno) smotrno in skladno, da se usklajevanje teh prekrivajočih se procesov prepusti 
nacionalni vladi.

Predlog spremembe 669
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 1. Države članice skupaj z ustreznimi 
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organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 2 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
2) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 670
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
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868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest v proizvodnji in uporabi fosilnih 
goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 
plinov.

št. 868/2014,17 ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov prehoda, 
zlasti glede pričakovane izgube delovnih 
mest, povezanih s proizvodnjo in uporabo 
fosilnih goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov obratov z največjo 
intenzivnostjo toplogrednih plinov.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skupaj z ustreznimi 
organi zadevnih območij pripravijo enega 
ali več območnih načrtov za pravični 
prehod, ki pokrivajo eno ali več prizadetih 
območij, ki ustrezajo ravni 3 po skupni 
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v 
nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 
3) iz Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1059/2003, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 
868/2014,17ali dele teh regij, v skladu s 
predlogo iz Priloge II. To morajo biti to 
območja, ki so najbolj prizadeta z vidika 
gospodarskih in socialnih učinkov 
prehoda, zlasti glede pričakovane izgube 
delovnih mest v proizvodnji in uporabi 
fosilnih goriv ter potreb po preoblikovanju 
proizvodnih procesov industrijskih obratov 
z največjo intenzivnostjo toplogrednih 

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

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

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

Or. it

Predlog spremembe 672
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. O območnem načrtu za pravični 
prehod se pripravi posvetovanje s 
partnerji. Pred predložitvijo Komisiji ga 
odobri odbor za spremljanje.

Or. en

Predlog spremembe 673
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice letno poročilo o 
napredku pri izvajanju območnega načrta 
za pravični prehod posredujejo odboru za 
spremljanje in Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 674
Mathilde Androuët
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V območnem načrtu za pravični 
prehod so navedeni naslednji elementi:

2. Območni načrt za pravični prehod 
lahko vsebuje številne dodatne elemente, 
na primer:

Or. fr

Predlog spremembe 675
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo na 
nacionalni ravni, ki bo v celoti temeljilo na 
obnovljivih virih energije, bo izredno 
gospodarno z viri in energijsko 
učinkovito, s ciljem doseči ničelno stopnjo 
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emisij toplogrednih plinov do leta 2040, 
ter podrobno in natančno časovnico 
ključnih ukrepov za prehod, skupaj z roki 
za opuščanje fosilnih goriv in zapiranje 
ustreznih obratov, kar bo skladno z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta, 
priporočili Evropske komisije in ustrezno 
dolgoročno strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 677
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni ravni 
do leta 2040, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, kot so razgradnja 
obratov na fosilna goriva in splošni roki 
za opuščanje, kjer pa se uporablja 
premog, tudi opuščanje premoga do leta 
2030, kar je skladno z najnovejšo različico 
nacionalnega energetskega in podnebnega 
načrta ter evropskimi podnebnimi pravili 
[2020/…];

Or. en

Predlog spremembe 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
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ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

ukrepov za prehod, da se dosežejo 
podnebni cilji Unije do leta 2030 ter 
podnebna nevtralnost do leta 2050, 
vključno s postopnim prenehanjem 
dejavnosti, odvisnih od fosilne energije, v 
skladu z najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

Or. fr

Predlog spremembe 679
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni ravni 
do leta 2040, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod za uresničitev 
podnebnih ciljev Unije za leto 2030, kot so 
navedeni v členu 2(11) Uredbe (EU) št. 
2018/1999, vključno s pravno zavezujočim 
rokom za opuščanje, ki je skladen z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 680
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod za uresničitev 
podnebnih ciljev Unije iz člena 2(11) 
Uredbe (EU) št. 2018/1999 ter podnebno 



PE652.418v01-00 56/153 AM\1205769SL.docx

SL

nevtralnost do leta 2050, vključno s 
časovnico za opustitev dejavnosti na 
fosilna goriva, kar je skladno z najnovejšo 
različico nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta;

Or. en

Obrazložitev

Območni načrti za pravični prehod morajo biti usklajeni z nacionalnimi energetskimi 
podnebnimi načrti, zato je pomembno, da se ne izkoriščajo prednosti iz nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov, pripravljenih v drugem okviru in kjer niso upotševani višji 
podnebni cilji EU.

Predlog spremembe 681
Tom Berendsen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) opis procesa prehoda na nacionalni 
ravni za uresničitev podnebnih ciljev 
Unije do leta 2030 iz člena 2(11) Uredbe 
(EU) 2018/1999 in podnebno nevtralnega 
gospodarstva do leta 2050, vključno s 
časovnico ključnih ukrepov za prehod, ki 
so skladni z najnovejšo različico 
nacionalnega energetskega in podnebnega 
načrta

Or. en

Predlog spremembe 682
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni in 
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ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

regionalni ravni, vključno s časovnico 
ključnih ukrepov za uresničitev 
podnebnega cilja Unije za leto 2030 in 
podnebno nevtralnost do leta 2050, ki so 
skladni z najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s prehodnimi ukrepi, ki se 
že izvajajo, in časovnico glavnih 
naslednjih faz prehoda, ki bodo skladne z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

Or. es

Predlog spremembe 684
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) podroben opis procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo na 
nacionalni ravni do leta 2050, vključno s 
časovnico ključnih ukrepov za prehod, ki 
so skladni z najnovejšo različico 
nacionalnega energetskega in podnebnega 
načrta;
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Or. en

Predlog spremembe 685
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
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni ravni 
do leta 2050, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so skladni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

(a) opis procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo na nacionalni 
ravni, vključno s časovnico ključnih 
ukrepov za prehod, ki so usklajeni z 
najnovejšo različico nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta;

Or. en

Obrazložitev

Na eni strani morajo države članice Evropski komisiji poslati končno verzijo nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta do konca leta 2019, po drugi strani pa je bil predlog 
uredbe za SPP objavljen januarja. Zaradi spreminjanja končne različice nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta bo prišlo do zamud pri izvajanju programov, ki prejmejo 
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sredstva SPP.

Predlog spremembe 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih je proces prehoda iz točke 
(a) najbolj prizadel in ki bodo prejemala 
podporo SPP, v skladu z odstavkom 1;

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih je proces prehoda iz točke 
(a) najbolj prizadel in ki bodo prejemala 
podporo SPP, v skladu z odstavkom 1, 
vključno s kazalniki, kot je stopnja 
brezposelnosti, stopnja depopulacije ter 
predhodna prizadevanja na območju za 
pospešitev razogljičenja sektorjev in 
bistvenih dejavnosti;

Or. es

Predlog spremembe 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih je proces prehoda iz točke 
(a) najbolj prizadel in ki bodo prejemala 
podporo SPP, v skladu z odstavkom 1;

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih proces prehoda iz zadnje 
različice nacionalnega načrta za energijo 
in podnebje najbolj zadeva in ki bodo 
prejemala podporo SPP, v skladu z 
odstavkom 1;

Or. it

Predlog spremembe 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
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Pekkarinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih je proces prehoda iz točke 
(a) najbolj prizadel in ki bodo prejemala 
podporo SPP, v skladu z odstavkom 1;

(b) utemeljitev opredelitve območij ali 
gospodarskih dejavnosti kot tistih, ki jih je 
proces prehoda iz točke (a) najbolj prizadel 
in ki bodo prejemala podporo SPP, v 
skladu z odstavkom 1;

Or. en

Predlog spremembe 690
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih je proces prehoda iz točke 
(a) najbolj prizadel in ki bodo prejemala 
podporo SPP, v skladu z odstavkom 1;

(b) utemeljitev opredelitve območij in 
sektorjev, ki jih je proces prehoda iz točke 
(a) najbolj prizadel in ki bodo prejemali 
podporo SPP, v skladu z odstavkom 1;

Or. en

Predlog spremembe 691
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) utemeljitev opredelitve območij kot 
območij, ki jih je proces prehoda iz točke 
(a) najbolj prizadel in ki bodo prejemala 
podporo SPP, v skladu z odstavkom 1;

(b) utemeljitev opredelitve območij in 
sektorjev kot tistih, ki jih je proces prehoda 
iz točke (a) najbolj prizadel in ki bodo 
prejemali podporo SPP, v skladu z 
odstavkom 1;
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Or. en

Predlog spremembe 692
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
Člen 7 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) jasna zaveza za družbeno pravičen 
in pošten ekološki prehod ob izvajanju 
Pariškega sporazuma; 

Or. es

Predlog spremembe 693
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
Člen 7 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) jasna zaveza s ciljem, da bo EU do 
leta 2050 postala podnebno nevtralna in 
bo do leta 2030 dosegla svoje cilje 
zmanjšanja;

Or. es

Predlog spremembe 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

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

(c) ocena izzivov in priložnosti, s 
katerimi se pri prehodu soočajo najbolj 
prizadeta območja in sektorji, vključno s 
socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi 
učinki prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v kateri so opredeljeni 
potencialno število prizadetih in 
izgubljenih delovnih mest, število podjetij 
v težavah in pričakovana izguba prihodka, 
razvojne potrebe ter cilji, ki jih je treba 
doseči do leta 2030, povezani s 
preoblikovanjem energijsko in ogljično 
intenzivne industrije in kmetijstva v 
skladu z vzpostavitvijo podnebne 
nevtralnosti in ciljem, da se svetovna 
temperatura poveča za največ 1.5 °C, ter z 
opuščanjem uporabe fosilnih goriv ali 
zaprtjem dejavnosti z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov na teh območjih;

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se, naj se poleg ukinjenih delovnih mest upoštevajo tudi kazalniki, kot sta 
pričakovana izguba prihodkov ali število podjetij v težavah, saj je za energijsko intenzivne 
panoge značilno zelo visoko razmerje med kapitalom in delom, kar lahko povzroči 
(razmeroma) nizko delovno intenzivnost pri prihodkih, rezultatih ali dodani vrednosti.

Predlog spremembe 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) ocena učinka za izzive, s katerimi 
se pri prehodu soočajo najbolj prizadeta 
območja, vključno s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi učinki 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo;
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zaprtjem dejavnosti z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov na teh območjih;

Or. en

Predlog spremembe 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) ocena izzivov, s katerimi se pri 
prehodu soočajo najbolj prizadeta območja, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi učinki prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ob upoštevanju 
stopnje brezposelnosti in v kateri so 
opredeljeni potencialno število prizadetih 
in izgubljenih delovnih mest, gostota 
poseljenosti, stopnja zmanjševanja števila 
prebivalcev v zadnjih desetih letih, 
razvojne potrebe in potrebe v zvezi z 
ozemeljsko kohezijo ter cilji, ki jih je treba 
doseči do leta 2030, povezani s 
preoblikovanjem ali zaprtjem dejavnosti z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov 
na teh območjih;

Or. es

Predlog spremembe 697
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ocena izzivov, s katerimi se pri 
prehodu soočajo najbolj prizadeta območja, 
vključno s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi učinki prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, v kateri so 

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

opredeljeni potencialno število prizadetih 
in izgubljenih delovnih mest, razvojne 
potrebe ter cilji, ki jih je treba doseči do 
leta 2030, povezani s preoblikovanjem 
energijsko in ogljično intenzivne 
industrije in kmetijstva, z opuščanjem 
fosilnih goriv in zaprtjem dejavnosti z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov 
na teh območjih;

Or. en

Predlog spremembe 698
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Postopno opuščanje dejavnosti na fosilna goriva in/ali pričakovana stopnja razogljičenja bi 
se morali odražati v vsebini sklada, da se zagotovita nadzor in skladnost med cilji in rezultati 
ukrepov.

Predlog spremembe 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it
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Predlog spremembe 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 702
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 703
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 704
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, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 705
Álvaro Amaro

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pt

Predlog spremembe 706
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

leta 2030, povezani s preoblikovanjem ali 
zaprtjem dejavnosti z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov na teh območjih;

Or. en

Predlog spremembe 707
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 708
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 710
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sl

Predlog spremembe 711
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opis pričakovanega prispevka 
podpore iz SPP pri obravnavanju socialnih, 
gospodarskih in okoljskih učinkov prehoda 

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

Or. en

Predlog spremembe 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) jasen cilj za pričakovano 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
razogljičenje, povečanje energijske 
učinkovitosti ali povečanje uporabe 
obnovljivih virov energije za ustrezno 
regijo;

Or. en

Predlog spremembe 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. it

Predlog spremembe 715
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 716
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, načrtovani ukrepi 
spremljanja in vrednotenja ter odgovorna 
telesa;

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, načrtovani ukrepi 
spremljanja in vrednotenja ter odgovorna 
telesa v skladu z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. 
januarja 2014 o Evropskem kodeksu 
dobre prakse za partnerstvo v okviru 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov;

Or. en
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Predlog spremembe 717
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, načrtovani ukrepi 
spremljanja in vrednotenja ter odgovorna 
telesa;

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo celovita partnerstva v skladu z 
načelom upravljanja na več ravneh in 
pristopom od spodaj navzgor, načrtovani 
ukrepi spremljanja in vrednotenja ter 
odgovorna telesa;

Or. en

Predlog spremembe 718
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, načrtovani ukrepi 
spremljanja in vrednotenja ter odgovorna 
telesa;

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, načrtovani ukrepi 
spremljanja in vrednotenja ter odgovorna 
telesa, vključno z možnostjo ocene, ki jo 
pripravijo tudi nevladni organi in 
institucije;

Or. en

Predlog spremembe 719
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, načrtovani ukrepi 

(f) opis mehanizmov upravljanja, ki jih 
sestavljajo partnerstva, in seznam 
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spremljanja in vrednotenja ter odgovorna 
telesa;

vključenih partnerjev iz odstavka 3, 
načrtovani ukrepi spremljanja in 
vrednotenja ter odgovorna telesa;

Or. en

Predlog spremembe 720
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) opis vrste in časovnega razporeda 
predvidenih operacij in njihovega 
pričakovanega prispevka k lajšanju 
gospodarskih, socialnih in okoljskih 
posledic prehoda na lokalni, regionalni in, 
po potrebi, nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 721
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) opis vrste predvidenih operacij in 
njihovega pričakovanega prispevka k 
lajšanju posledic prehoda ter analiza 
stroškov in koristi, ki kaže dodano 
vrednost naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 722
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) opis vrste predvidenih operacij in 
njihovega pričakovanega prispevka k 
lajšanju socialnih, gospodarskih, 
energetskovarnostnih in okoljskih 
posledic prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 723
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Največja podjetja so največji delodajalci v preoblikujočih se sektorjih gospodarstva. Tako 
območni načrti za pravični prehod ne bi smeli določati obvezne priprave izčrpnega seznama 
operacij in podjetij razen MSP. Potrebe prizadetih regij se nenehno spreminjajo, zato jih je 
nemogoče določiti vnaprej. Vsako spreminjanje območnih načrtov za pravični prehod pomeni 
dodatno upravno breme, kar je treba preprečiti z možno večjo prožnostjo.

Predlog spremembe 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo o možnosti, da se projekti, ki jih predlagajo večja podjetja od MSP, obravnavajo v 
SPP, ni jasen signal za ustrezne naložbe na področjih, kjer jih potrebujemo. Največja podjetja 
so največji delodajalci v preoblikujočih se sektorjih gospodarstva. Tako območni načrti za 
pravični prehod ne bi smeli določati obvezne priprave izčrpnega seznama operacij in podjetij 
razen MSP. Potrebe prizadetih regij se nenehno spreminjajo, zato jih je nemogoče določiti 
vnaprej. Vsako spreminjanje območnih načrtov za pravični prehod pomeni dodatno upravno 
breme, kar je treba preprečiti z možno večjo prožnostjo.

Predlog spremembe 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) v primeru podpore za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso mikro in MSP, 
izčrpen seznam takih operacij in podjetij;

Or. it

Predlog spremembe 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) v primeru podpore za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, seznam 
takih operacij in podjetij ter utemeljitev 
potrebe po taki podpori z analizo vrzeli, ki 
izkazuje, da bi brez naložbe pričakovana 
izguba delovnih mest presegla pričakovano 
število ustvarjenih delovnih mest; pri 
vmesnem pregledu je mogoče posodobiti 
seznam operacij in podjetij, ki prejmejo 
podporo;

Or. en

Predlog spremembe 728
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h



PE652.418v01-00 78/153 AM\1205769SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) v primeru podpore za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, izčrpen 
seznam takih operacij in podjetij ter 
utemeljitev potrebe po taki podpori z 
analizo vrzeli, ki izkazuje, da bi brez 
naložbe pričakovana izguba delovnih mest 
presegla pričakovano število ustvarjenih 
delovnih mest, kar je razvidno iz analize 
vrzeli in analize stroškov in koristi;

Or. en

Predlog spremembe 729
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) v primeru podpore za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, izčrpen 
seznam takih operacij in podjetij ter 

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

taki podpori, kjer se prikaže potreba po 
zaščiti številnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 731
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 732
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) v primeru podpore za naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 

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

Or. en

Predlog spremembe 733
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) v primeru podpore za naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES, okviren seznam 
operacij, ki bodo prejemale podporo, ter 
utemeljitev, da prispevajo k upoštevanju 
zadevne referenčne vrednosti, določene za 
brezplačno dodelitev v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES;

Or. it

Predlog spremembe 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) v primeru podpore za naložbe za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES, utemeljitev, da 
prispevajo k prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo ter ščitijo številna 
delovna mesta;

Or. en
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Predlog spremembe 736
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) v primeru podpore za naložbe v 
prometno infrastrukturo, seznam teh 
operacij in študija učinka, ki prikazuje 
raven privabljenih naložb in delovna 
mesta, ki naj bi bila ustvarjena zaradi 
zgrajene infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 2 – točka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ib) v primeru podpore za uvedbo 
tehnologij za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v prehodnem 
obdobju, analiza, ki kaže koristi 
ohranjenih delovnih mest v primerjavi z 
zmanjšanjem emisij;

Or. en

Predlog spremembe 739
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in tudi skladnost s 
stebri mehanizma za pravični prehod, da bi 
obravnavali opredeljene razvojne potrebe 
ter omogočili neprekinjeno financiranje 
novih trajnostnih energetskih sistemov, ki 
presegajo opredeljeno območje, vključeno 
v načrt.

Or. en

Predlog spremembe 740
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
Člen 7 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
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mehanizma za pravični prehod za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

mehanizma za pravični prehod ter 
možnostmi financiranja iz programa 
InvestEU in sklada za modernizacijo za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

Or. en

Predlog spremembe 741
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod in po 
potrebi s skladom za modernizacijo za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

Or. en

Predlog spremembe 742
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod za 
obravnavanje opredeljenih naložbenih 
potreb.

Or. en

Predlog spremembe 743
Pascal Arimont
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi programi Unije in stebri 
mehanizma za pravični prehod za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

(j) sinergije in dopolnjevanje z 
drugimi ustreznimi programi Unije za 
obravnavanje opredeljenih razvojnih 
potreb.

Or. en

Predlog spremembe 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) sinergije in dopolnjevanje z 
načrtovano podporo iz drugih stebrov 
mehanizma za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 745
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) sinergije in dopolnjevanje z 
načrtovano podporo iz drugih stebrov 
mehanizma za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 746
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Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri naložbah iz točk (h) in (i) lahko 
podporo prejmejo le tiste, vključene v 
območni načrt za pravični prehod, ki ga je 
odobrila Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V pripravo in izvajanje območnih 
načrtov za pravični prehod so vključeni 
ustrezni partnerji v skladu s členom [6] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah]. Organi upravljanja, ki izvajajo 
SPP, se usklajujejo z izvajalskimi in 
finančnimi partnerji v okviru drugih 
stebrov mehanizma za pravični prehod, 
kot je ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 748
Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Niyazi Kizilyürek

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V pripravo in izvajanje območnih 
načrtov za pravični prehod so vključeni 
ustrezni partnerji v skladu s členom [6] 

3. Države članice zagotovijo, da pri 
pripravi in izvajanju območnih načrtov za 
pravični prehod na smiseln, vključujoč in 
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Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

dostopen način sodelujejo socialni 
partnerji, organizacije civilne družbe ter 
drugi ustrezni partnerji v skladu s členom 
[6] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

Or. en

Predlog spremembe 749
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V pripravo in izvajanje območnih 
načrtov za pravični prehod so vključeni 
ustrezni partnerji v skladu s členom [6] 
Uredbe (EU)[nova uredba o skupnih 
določbah] ter skupina EIB glede na vlogo 
v drugih stebrih mehanizma za pravični 
prehod. 

Or. en

Predlog spremembe 750
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V pripravo, izvajanje in 
spremljanje območnih načrtov za pravični 
prehod so vključeni ustrezni partnerji v 
skladu s členom [6] Uredbe (EU)[nova 
uredba o skupnih določbah], zlasti 
predstavniki lokalne in regionalne vlade, 
kjer se bodo načrti izvajali.

Or. en
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Predlog spremembe 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V pripravo in izvajanje območnih 
načrtov za pravični prehod so vključeni 
ustrezni partnerji ter je predvideno 
temeljito in strukturno posvetovanje z 
deležniki v skladu s členom [6] Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah].

Or. it

Predlog spremembe 752
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organi upravljanja, ki izvajajo SPP, se 
usklajujejo z izvajalskimi in finančnimi 
partnerji v okviru drugih stebrov 
mehanizma za pravični prehod, kot je 
ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 753
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Območni načrti za pravični prehod so 
skladni s teritorialnimi strategijami iz člena 
[23] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah], ustreznimi strategijami pametne 

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

pametne specializacije, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti ter 
evropskim stebrom socialnih pravic. V njih 
so navedene tudi informacije o drugih 
stebrih mehanizma za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 754
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sl

Predlog spremembe 755
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 756
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 757
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je zaradi spremembe nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta v 
skladu s členom 14 Uredbe (EU) 
2018/1999 treba spremeniti območni načrt 
za pravični prehod, se to opravi v okviru 
vmesnega pregleda v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 759
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je zaradi spremembe nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta v 
skladu s členom 14 Uredbe (EU) 
2018/1999 treba spremeniti območni načrt 
za pravični prehod, se to opravi v okviru 
vmesnega pregleda v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

Če je zaradi spremembe nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta v 
skladu s členom 14 Uredbe (EU) 
2018/1999 treba spremeniti območni načrt 
za pravični prehod, se to opravi v okviru 
vmesnega pregleda v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah]. Območni načrti za pravični 
prehod in korespondenca med organi 
držav članic in Komisijo o teh načrtih so 
javno dostopni.

Or. en

Predlog spremembe 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je zaradi spremembe nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta v 
skladu s členom 14 Uredbe (EU) 
2018/1999 treba spremeniti območni načrt 
za pravični prehod, se to opravi v okviru 
vmesnega pregleda v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

Območni načrt za pravični prehod se lahko 
spremeni le iz utemeljenih razlogov, 
vključno s spremembo nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta.

Or. it

Predlog spremembe 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je zaradi spremembe nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta v 
skladu s členom 14 Uredbe (EU) 
2018/1999 treba spremeniti območni načrt 
za pravični prehod, se to opravi v okviru 
vmesnega pregleda v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

Sprememba območnega načrta za pravični 
prehod se lahko izvede v ustrezno 
utemeljenih primerih, tudi v primeru 
spremembe nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta.

Or. en

Obrazložitev

Če obstajajo utemeljeni razlogi za spremembo območnega načrta za pravični prehod, 
menimo, da se ni primerno sklicevati na en sam možen rok za njihovo spremembo, in sicer pri 
vmesnem pregledu.

Predlog spremembe 762
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)



AM\1205769SL.docx 93/153 PE652.418v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zagotovijo tudi informacije o drugih 
stebrih mehanizma za pravični prehod v 
skladu z ustreznimi pravnimi podlagami.

Or. en

Predlog spremembe 763
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Območni načrti za pravični prehod 
spoštujejo cilj omejitve povečanja 
globalne temperature na 1,5 °C nad 
predindustrijsko ravnjo ter ustavitev in 
zmanjševanje izgube biotske 
raznovrstnosti do leta 2030. Naložbe v 
okviru načrta ne smejo povzročiti okolju 
škodljivih učinkov vezave, zlasti okoljsko 
škodljivih učinkov odvisnosti. Načrt nudi 
priložnosti za dodatno krepitev odpornih 
lokalnih gospodarstev, lokalnih dobavnih 
verig in prizadevanj za ponovno 
lokalizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Če želijo države članice izkoristiti 
možnost prejema podpore v okviru stebra 
2 ali 3 mehanizma za pravični prehod, se 
v območnem načrtu za pravični prehod 
določijo sektorji in območja, ki se 
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podprejo v okviru teh stebrov.

Or. en

Predlog spremembe 765
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Če želijo države članice izkoristiti 
možnost prejema podpore v okviru stebra 
2 ali 3 mehanizma za pravični prehod, se 
v območnem načrtu za pravični prehod 
določijo sektorji in območja, ki se 
podprejo v okviru teh stebrov.

Or. en

Predlog spremembe 766
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Območni načrti za pravični prehod 
ne smejo vključevati nobene naložbe v 
infrastrukturo ali aplikacije v zvezi s 
fosilnimi gorivi.

Or. en

Predlog spremembe 767
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Odbor za spremljanje vsaj enkrat 
letno pregleda napredek pri izvajanju 
območnih načrtov za pravični prehod, ki 
so bili pripravljeni za določena ozemlja, 
zajeta v programu.

Or. en

Predlog spremembe 768
Hannes Heide

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Mehanizem za uporabo v sili

V primeru dogodkov, povezanih s 
prehodom na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, ki imajo kratkoročne in 
negativne posledice za delavce na katerem 
koli ozemlju države članice, lahko 
zadevna država članica zaprosi za 
aktiviranje mehanizma za uporabo v sili. 
Država članica pojasni, zakaj je podpora 
SPP za dejavnosti v skladu s členom 4(2), 
ki so neposredno povezane s posebnimi 
cilji iz člena 2, utemeljena zaradi ublažitve 
kratkoročnih in negativnih posledic za 
delavce. Komisija preuči zahtevo in 
ustrezno upošteva njeno nujnost.

Or. en

Predlog spremembe 769
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Partnerstvo

V skladu s [členom 6] Uredbe (EU) .../... 
[nova uredba o skupnih določbah] in z 
Delegirano uredbo (EU) 240/2014 vsaka 
država članica zagotovi vsebinsko 
sodelovanje socialnih partnerjev in 
organizacij civilne družbe ter drugih 
pomembnih ali predstavniških organizacij 
pri načrtovanju in izvajanju ukrepov s 
podporo SPP.  To vsebinsko sodelovanje 
je vključujoče in dostopno vsem.

Or. en

Predlog spremembe 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupni kazalniki izložkov in 
rezultatov, kakor so določeni v Prilogi III, 
ter, ob ustrezni utemeljitvi v območnem 
načrtu za pravični prehod, kazalniki 
izložkov in rezultatov za posamezne 
programe se določijo v skladu s [točko (a) 
drugega pododstavka člena 12(1)], 
[točko(d)(ii) člena 17(3)] in [točko (b) 
člena 37(2)] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah].

1. Skupni ustrezni kazalniki izložkov 
in rezultatov, kakor so določeni v 
Prilogi III, ter, ob ustrezni utemeljitvi v 
območnem načrtu za pravični prehod, 
kazalniki izložkov in rezultatov za 
posamezne programe se določijo v skladu s 
[točko (a) drugega pododstavka člena 
12(1)], [točko(d)(ii) člena 17(3)] in [točko 
(b) člena 37(2)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah].

Or. en

Obrazložitev

Predlagamo, da se uredbe o kazalnikih prilagodijo tistim, ki so predvidene v predlogu uredbe 
o ESRR/KS in ESS.

Predlog spremembe 771
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni. Cilji se ne spreminjajo, 
potem ko Komisija odobri zahtevek za 
spremembe programa, predložen v skladu 
s členom [14(2)] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah].

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni.

Or. en

Obrazložitev

Po našem mnenju cilji ne bi smeli biti „zamrznjeni“ po vmesnem pregledu. Obdobje med 
vmesnim pregledom in letom 2029 (cilji so določeni za leto 2029) je predolgo, da bi ti tako 
pomembni elementi operativnih programov bili „zamrznjeni“.

Predlog spremembe 772
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni. Cilji se ne spreminjajo, 
potem ko Komisija odobri zahtevek za 
spremembe programa, predložen v skladu 
s členom [14(2)] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah].

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni.

Or. en

Predlog spremembe 773
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Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Rovana Plumb

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni. Cilji se ne spreminjajo, 
potem ko Komisija odobri zahtevek za 
spremembe programa, predložen v skladu s 
členom [14(2)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah].

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni. Le v izjemnih in utemeljenih 
okoliščinah se lahko cilji spremenijo, 
potem ko Komisija odobri zahtevek za 
spremembe programa, predložen v skladu s 
členom [14(2)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 774
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni. Cilji se ne spreminjajo, potem 
ko Komisija odobri zahtevek za 
spremembe programa, predložen v skladu s 
členom [14(2)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah].

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni. Cilji se ne spreminjajo v 
obdobju, ki se začne 12 mesecev potem ko 
Komisija odobri zahtevek za spremembe 
programa, predložen v skladu s členom 
[14(2)] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte



AM\1205769SL.docx 99/153 PE652.418v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni. Cilji se ne spreminjajo, potem 
ko Komisija odobri zahtevek za 
spremembe programa, predložen v skladu s 
členom [14(2)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah].

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki, določeni za leto 2025, in cilji za 
leto 2029 so kumulativni. Cilji se ne 
spreminjajo, potem ko Komisija odobri 
zahtevek za spremembe programa, 
predložen v skladu s členom [14(2)] 
Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

Or. it

Predlog spremembe 776
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so 
kumulativni. Cilji se ne spreminjajo, potem 
ko Komisija odobri zahtevek za 
spremembe programa, predložen v skladu s 
členom [14(2)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah].

2. Za kazalnike izložkov so 
izhodiščne vrednosti določene na nič. 
Mejniki za leto 2025 in cilji za leto 2030 so 
kumulativni. Cilji se ne spreminjajo, potem 
ko Komisija odobri zahtevek za 
spremembe programa, predložen v skladu s 
členom [14(2)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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3. Kadar prednostna naloga SPP 
podpira dejavnosti iz točk (h), (i) ali (j) 
člena 4(2), se podatki o kazalnikih za 
udeležence posredujejo le, če so na voljo 
vsi podatki v zvezi s posameznim 
udeležencem, ki se zahtevajo v skladu s 
Prilogo III.

3. Kadar prednostna naloga SPP 
podpira dejavnosti iz točk (h), (i) ali (j) 
člena 4(2), se podatki o kazalnikih izložkov 
za udeležence posredujejo le, če so na 
voljo vsi podatki v zvezi s posameznim 
udeležencem, ki se zahtevajo v skladu s 
Prilogo III.

Or. en

Predlog spremembe 778
Tonino Picula

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar prednostna naloga SPP 
podpira dejavnosti iz točk (h), (i) ali (j) 
člena 4(2), se podatki o kazalnikih za 
udeležence posredujejo le, če so na voljo 
vsi podatki v zvezi s posameznim 
udeležencem, ki se zahtevajo v skladu s 
Prilogo III.

3. Kadar prednostna naloga SPP 
podpira dejavnosti iz točk (d), (h), (i) ali (j) 
člena 4(2), se podatki o kazalnikih za 
udeležence posredujejo le, če so na voljo 
vsi podatki v zvezi s posameznim 
udeležencem, ki se zahtevajo v skladu s 
Prilogo III.

Or. en

Predlog spremembe 779
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Na voljo so tudi kazalniki, 
razčlenjeni po spolu.

Or. en

Predlog spremembe 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 10 za spremembo Priloge III, da 
se opravijo potrebne prilagoditve seznama 
kazalnikov, ki jih je treba uporabiti.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 781
Simone Schmiedtbauer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 10 za spremembo Priloge III, da 
se opravijo potrebne prilagoditve seznama 
kazalnikov, ki jih je treba uporabiti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 10 za spremembo Priloge III, da 
se opravijo potrebne prilagoditve seznama 
kazalnikov, ki jih je treba uporabiti.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Kazalniki so bistveni elementi te uredbe, zato menimo, da delegirani akti za njihovo 
prilagoditev niso primerni.

Predlog spremembe 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 10 za spremembo Priloge III, da 
se opravijo potrebne prilagoditve seznama 
kazalnikov, ki jih je treba uporabiti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podoben predlog je bil oblikovan v osnutku uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj 
in Kohezijskem skladu in po temeljiti razpravi smo se dogovorili, da bi to lahko privedlo do 
preveč ovir, povezanih z izvajanjem, zato je bil ta predlog črtan.

Predlog spremembe 784
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Ta člen se uporablja ob popolnem 
upoštevanju zakonodaje Unije in 
nacionalne zakonodaje o varstvu 
podatkov ter brez poseganja v določbe 
Uredbe (EU) .../... [nova uredba o skupnih 
določbah].

Or. en
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Predlog spremembe 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Ivo Hristov, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova)

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
1. Vzpostavi se platforma za pravični 
prehod (v nadaljnjem besedilu: platforma) 
pod nadzorom in neposrednim 
upravljanjem Evropske komisije, da se 
omogoči dvostranska in večstranska 
izmenjava o pridobljenih izkušnjah in 
najboljših praksah v vseh prizadetih 
sektorjih.
2. Platforma obsega dva sklopa:
(a) tehnične delovne skupine, ki 
obravnavajo konkretne izzive v zadevnih 
regijah ter olajšujejo izmenjavo izkušenj 
in najboljših praks pri pripravi načrtov za 
pravični prehod in posameznih dejavnosti. 
Tehnične delovne skupine se ustanovijo 
glede na operativne potrebe Sklada za 
pravični prehod, pri čemer se upošteva 
sektorska pokritost dejavnosti, ki se jim 
zagotavlja podpora.
Tehnične delovne skupine tesno 
sodelujejo s svetovalnim vozliščem 
InvestEU, ustanovljenim v skladu s 
členom 20 Uredbe (EU) [novi program 
InvestEU] in ustreznimi službami 
Evropske investicijske banke.
b) letni forum regij v pravičnem prehodu 
(v nadaljnjem besedilu: forum), ki se 
organizira v sodelovanju z Evropskim 
odborom regij. Forum omogoča 
usklajevanje političnih usmeritev in 
njihovo preoblikovanje v operativne 
dejavnosti tehničnih delovnih skupin.
3. Komisija določi natančno ureditev 
glede mehanizmov upravljanja, članstva, 
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delovanja in proračuna platforme. 
Evropski parlament bi moral biti redno 
obveščen o sklepih vsakega foruma in o 
naslednjih korakih.
4. Operativni stroški platforme se krijejo 
iz virov tehnične pomoči v skladu s tretjim 
pododstavkom člena 3(2).

Or. en

Obrazložitev

Dodajo se praktične določbe o vzpostaviti platforme za pravični prehod, da bi zagotovili 
večjo jasnost glede njenih ciljev in delovanja. 

Predlog spremembe 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
1. Vzpostavi se platforma za pravični 
prehod (v nadaljnjem besedilu: 
platforma), ki ga bo neposredno nadzirala 
in upravljala Evropska komisija, da bi 
omogočili dvostransko in večstransko 
medsebojno izmenjavo pridobljenih 
izkušenj in primerov dobre prakse v vseh 
prizadetih sektorjih.
2. Platforma bo zajemala 

a) tehnične delovne skupine, ki bodo 
reševale konkretne izzive v prizadetih 
regijah in omogočale izmenjavo izkušenj 
in primerov dobre prakse pri pripravi 
območnih načrtov za pravični prehod in 
različnih operacij. Tehnične delovne 
skupine se vzpostavijo glede na operativne 
potrebe Sklada za pravilni prehod, pri 
čemer se upošteva sektorska pokritost 
podprtih operacij. Tehnične delovne 
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skupine tesno sodelujejo s svetovalnim 
vozliščem InvestEU, ustanovljenim v 
skladu s členom 20 Uredbe (EU) [novi 
program InvestEU], in pristojnimi 
službami Evropske investicijske banke;
b) letni forum regij v pravičnem prehodu 
(v nadaljnjem besedilu: forum), ki se 
organizira v sodelovanju z Evropskim 
odborom regij. Forum omogoča 
usklajevanje političnih usmeritev in 
njihovo preoblikovanje v operativne 
dejavnosti tehničnih delovnih skupin.
3. Komisija določi natančne ureditve 
mehanizmov upravljanja, sestave, 
delovanja in proračuna platforme.
4. Operativni stroški platforme se 
financirajo iz sredstev za tehnično pomoč 
iz tretjega pododstavka člena 3(2).

Or. es

Predlog spremembe 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
1. Ustanovljena bo platforma za pravični 
prehod (v nadaljevanju: platforma), zanjo 
pa bo odgovorna Evropska komisija, ki jo 
bo tudi neposredno upravljala, njen cilj pa 
bo omogočiti dvostransko in večstransko 
izmenjavo znanja ter dobrih praks v vseh 
zadevnih sektorjih. 
2. Platforma bo vključevala dva elementa:
(a) tehnične delovne skupine, ki bodo 
obravnavale konkretne izzive v zadevnih 
regijah in omogočile izmenjavo izkušenj 
in dobrih praks pri pripravi načrtov za 
pravični prehod in posameznih dejavnosti. 
Te delovne skupine, ki bi morale 
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vključevati tudi lokalne in regionalne 
organe, bodo ustanovljene v skladu z 
operativnimi zahtevami SPP in potrebo po 
vključitvi sektorjev, ki jih bodo prizadeli 
ukrepi za pomoč.
b) letni regijski forum pravičnega prehoda 
(v nadaljevanju: forum), ki bo 
organiziran v sodelovanju z Evropskim 
odborom regij. Forum bo omogočil 
usklajevanje političnih smernic in njihovo 
vključitev v operativne dejavnosti 
tehničnih delovnih skupin.
3. Komisija bo določila posebna pravila za 
mehanizem upravljanja platforme, njeno 
sestavo, delovanje in proračun.
4. Delovanje platforme se bo financiralo 
iz sredstev za tehnično pomoč v skladu s 
tretjim pododstavkom člena 3(2).

Or. de

Predlog spremembe 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
9 Če Komisija na podlagi pregleda 

končnega poročila o smotrnosti programa 
ugotovi, da pri enem ali več kazalnikih 

izložkov ali rezultatov za sredstva SPP ni 
bilo doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 

dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda 
končnega poročila o smotrnosti programa 
ugotovi, da pri enem ali več kazalnikih 
izložkov ali rezultatov za sredstva SPP ni 
bilo doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
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lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Or. it

Predlog spremembe 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
9 Če Komisija na podlagi pregleda 

končnega poročila o smotrnosti programa 
ugotovi, da pri enem ali več kazalnikih 

izložkov ali rezultatov za sredstva SPP ni 
bilo doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 

dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda 
končnega poročila o smotrnosti programa 
ugotovi, da pri enem ali več kazalnikih 
izložkov ali rezultatov za sredstva SPP ni 
bilo doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba ponovno vzpostavlja finančne sankcije za neizvajanje programskih kazalnikov, 
tako kot v obdobju 2014–2020. Ta pristop je v sedanji uredbi o skupnih določbah 
neutemeljen. Določba je tudi nerazumljiva omejujoča, saj uvaja možnost, da Komisija uvede 
finančni popravek po koncu obdobja upravičenosti odhodkov za vse kazalnike, opredeljene v 
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programu, vključno s kazalniki učinka in rezultatov. Če se izkaže, da je črtanje celotnega 
člena 9 nemogoče, je utemeljeno črtati vsaj „kazalnike rezultatov“.

Predlog spremembe 790
Tonino Picula

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
9 Če Komisija na podlagi pregleda 

končnega poročila o smotrnosti programa 
ugotovi, da pri enem ali več kazalnikih 

izložkov ali rezultatov za sredstva SPP ni 
bilo doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 

dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda 
končnega poročila o smotrnosti programa 
ugotovi, da pri enem ali več kazalnikih 
izložkov ali rezultatov za sredstva SPP ni 
bilo doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Or. en

Obrazložitev

Ta posebna obveznost presega področje uporabe pravil, ki se uporabljajo za vsa druga 
sredstva v okviru uredbe o skupnih določbah, in uvaja dodatne obveznosti za skupno 
financiranje. Poleg tega je bil za operativne programe iz obdobja 2021–2027 opuščen 
pregled uspešnosti s finančnimi posledicami, ki temeljijo na kazalnikih.

Predlog spremembe 791
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Komisija lahko na podlagi pregleda 
končnega poročila o smotrnosti programa 
izvede finančne popravke v skladu z 
Uredbo (EU) [nova uredba o skupnih 
določbah].

Or. en

Predlog spremembe 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
vključno s kazalniki v zvezi z 
zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov 
glede na napredek v smeri cilja ničelnih 
neto emisij za leto 2050 in vmesnih ciljev 
za leto 2030, lahko izvede finančne 
popravke v skladu s členom [98] Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah], 
tako da sorazmerno z dosežki zmanjša 
podporo iz SPP za zadevno prednostno 
nalogo.

Or. en
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Predlog spremembe 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bil dosežen 
določen cilj, mora izvesti finančne 
popravke v skladu s členom [98] Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah], 
tako da sorazmerno z dosežki zmanjša 
podporo iz SPP za zadevno prednostno 
nalogo.

Or. en

Predlog spremembe 794
Vlad-Marius Botoş

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 50 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Or. en

Predlog spremembe 795
Tom Berendsen
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 75 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Or. en

Predlog spremembe 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več izložkov za sredstva SPP 
ni bilo doseženih vsaj 65 % določenega 
cilja, lahko izvede finančne popravke v 
skladu s členom [98] Uredbe (EU) [nova 
uredba o skupnih določbah], tako da 
sorazmerno z dosežki zmanjša podporo iz 
SPP za zadevno prednostno nalogo.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba ponovno vzpostavlja finančne sankcije za neizvajanje programskih kazalnikov, 
tako kot v obdobju 2014–2020. Ta pristop je v sedanji uredbi o skupnih določbah 
neutemeljen. Ta določba je tudi nerazumljivo omejujoča, saj uvaja možnost, da Komisija 
uvede finančni popravek po koncu obdobja upravičenosti odhodkov za vse kazalnike, 
opredeljene v programu, vključno s kazalniki učinka in rezultatov.
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Predlog spremembe 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov ali 
rezultatov za sredstva SPP ni bilo 
doseženih vsaj 65 % določenega cilja, 
lahko izvede finančne popravke v skladu s 
členom [98] Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah], tako da sorazmerno z 
dosežki zmanjša podporo iz SPP za 
zadevno prednostno nalogo.

Če Komisija na podlagi pregleda končnega 
poročila o smotrnosti programa ugotovi, da 
pri enem ali več kazalnikih izložkov za 
sredstva SPP ni bilo doseženih vsaj 65 % 
določenega cilja, lahko izvede finančne 
popravke v skladu s členom [98] Uredbe 
(EU) [nova uredba o skupnih določbah], 
tako da sorazmerno z dosežki zmanjša 
podporo iz SPP za zadevno prednostno 
nalogo.

Or. es

Predlog spremembe 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija izvede vmesno oceno o 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 
okviru cilja za neto ničelne emisije za leto 
2050 in vmesne cilje za leto 2030, kot je 
določeno v načrtu za pravični prehod. 
Zaradi večje neskladnosti s cilji, 
določenimi v načrtu za pravični prehod, se 
opravijo finančni popravki v sorazmerju z 
dosežki.

Or. en
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Predlog spremembe 799
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni popravki se ne uporabljajo, če 
cilji niso bili doseženi zaradi vplivov 
družbeno-gospodarskih ali okoljskih 
dejavnikov, bistvenih sprememb 
gospodarskih in okoljskih razmer v 
ustrezni državi članici ali večjega vpliva 
višje sile na izvajanje zadevnih 
prednostnih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, 
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 8(4) se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od [datuma začetka 
veljavnosti te uredbe].
3. Prenos pooblastila iz člena 8(4) lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
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veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice, v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
8(4), začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

Or. en

Obrazložitev

Črta se člen 10 zaradi črtanja člena 8(4). 

Predlog spremembe 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, 
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 8(4) se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od [datuma začetka 
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veljavnosti te uredbe].
3. Prenos pooblastila iz člena 8(4) lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice, v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
8(4), začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

Or. it

Predlog spremembe 802
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 8(4) se prenese 
na Komisijo za nedoločen čas od [datuma 

črtano
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začetka veljavnosti te uredbe].

Or. en

Predlog spremembe 803
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 8(4) se prenese 
na Komisijo za nedoločen čas od [datuma 
začetka veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 3(3) in 8(4) se 
prenese na Komisijo za nedoločen čas od 
[datuma začetka veljavnosti te uredbe].

Or. en

Predlog spremembe 804
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz člena 8(4) 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz členov 3(3) in 
8(4) lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 805
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
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Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz člena 8(4) 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz členov 3(3) in 
8(4) lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 
dan po objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši dan, ki je določen v 
navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 806
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 
ki jih imenujejo države članice, v skladu z 
načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje.

4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 
ki jih imenujejo države članice, lokalnimi 
in regionalnimi organi, socialnimi 
partnerji in vsemi ustreznimi deležniki na 
zadevnih območjih v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 807
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
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člena 8(4), začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

členov 3(3) in 8(4), začne veljati le, če mu 
niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred 
iztekom tega roka tako Evropski parlament 
kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 808
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 8(4), začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 3(3) in 8(4), začne veljati le, če mu 
niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred 
iztekom tega roka tako Evropski parlament 
kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 809
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 a
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Države članice imajo za pripravo in 
sprejetje območnih načrtov za pravični 
prehod na voljo prehodno obdobje do … 
[eno leto po začetku veljavnosti te uredbe]. 
V prehodnem obdobju so vse države 
članice v celoti upravičene do finančnih 
sredstev v skladu s to uredbo, ki jih 
Komisija ne upošteva pri sprejemanju 
odločitev o prenehanju obveznosti ali 
izgubi sredstev .

Or. en

Predlog spremembe 810
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vsako državo članico se finančna 
sredstva določijo v skladu z naslednjimi 
koraki:

Za vsako državo članico se finančna 
sredstva določijo v skladu z naslednjimi 
koraki:

I. znesek 6,5 milijarde EUR iz Sklada za 
pravični prehod se razdeli med države 
članice:

Or. en

Obrazložitev

Večino sredstev SPP – 6,5 milijarde EUR – je treba dodeliti v skladu z metodo izračuna, ki jo 
predlaga Komisija. Preostalo milijardo EUR pa bi bilo treba nameniti tistim uspešnim 
državam članicam, ki so že do leta 2017 dosegle znatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov za vsaj 30 %, s čimer so za 150 % presegle cilj strategije EU2020, ki je 20 %.

Predlog spremembe 811
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(a) delež vsake države članice se 
izračuna kot ponderirana vsota deležev, 
določenih v skladu z naslednjimi merili, ki 
so ponderirana, kot je navedeno:

(a) delež vsake države članice se 
izračuna kot ponderirana vsota deležev, 
določenih v skladu z naslednjimi merili, ki 
so ponderirana, kot je navedeno:

II.  Preostalo milijardo EUR sredstev iz 
Sklada za pravični prehod bi bilo treba 
uporabiti kot mehanizem nadomestil za 
države članice, ki so do leta 2017 na 
podlagi svojih nacionalnih evidenc 
zmanjšale bruto emisije toplogrednih 
plinov za vsaj 30 % v primerjavi z ravnmi 
emisij iz leta 1990, s čimer so vsaj za 150 
% presegle cilj zmanjšanja emisij EU za 
leto 2020. Milijarda EUR se razdeli med 
te države članice na podlagi razmerja med 
njihovimi bruto emisijami toplogrednih 
plinov leta 2017.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne upošteva preteklih prizadevanj za zmanjšanje emisij in tako državam 
članicam, ki so cilje dosegle prej, dodeli manjši delež sredstev. Cilj tega predloga spremembe 
je z uvedbo mehanizma nadomestil ponovno uravnotežiti ta precej nepravični del predloga. Z 
mehanizmom nadomestil bi zagotovili dodatna sredstva za devet držav članic, od katerih jih je 
osem med najrevnejšimi v EU. Opozoriti je treba, da bi se v skladu s to spremembo dodeljena 
sredstva za Poljsko ohranili na najvišji ravni dveh milijard EUR v skladu s prilogo I, 
odstavkom 1, točko (b).

Predlog spremembe 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) delež vsake države članice se 
izračuna kot ponderirana vsota deležev, 
določenih v skladu z naslednjimi merili, ki 
so ponderirana, kot je navedeno:

(a) delež vsake države članice se 
izračuna kot ponderirana vsota deležev, 
izračunana kot povprečje za obdobje 
2015-2017, v skladu z naslednjimi merili 
in ponderirana, kot je navedeno:

Or. en
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Predlog spremembe 813
Raffaele Fitto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

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

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 2, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/20062828, 
in bruto dodane vrednosti industrije, 
dvakrat višja od povprečja EU-27. Kadar ta 
raven ni presežena v nobeni regiji na ravni 
NUTS 2 v dani državi članici, se 
upoštevajo emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regiji na ravni 
NUTS 2 z najvišjo ogljično intenzivnostjo 
(uteževanje 25 %),

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

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

Or. es

Predlog spremembe 815
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 2 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje 39 %),

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

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

Or. en

Predlog spremembe 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 3, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/200628, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni 
NUTS 3 v dani državi članici, se 
upoštevajo emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regiji na ravni 
NUTS 3 z najvišjo ogljično intenzivnostjo 
(uteževanje 49 %),

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

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

Predlog spremembe 817
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 3, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/200628, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni NUTS 
3 v dani državi članici, se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 3 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje 49 %),

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

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

Or. en

Predlog spremembe 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 

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

NUTS 2, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/200628, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni NUTS 
2 v dani državi članici, se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 2 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje 34 %),

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

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

Or. en

Predlog spremembe 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 2, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/200628, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni NUTS 
2 v dani državi članici, se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 2 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje  20 %),
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_________________ _________________
28 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o 
Evropskem registru izpustov in prenosov 
onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 
91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 
4.2.2006, str. 1).

28 Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta(ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 
2006 o Evropskem registru izpustov in 
prenosov onesnaževal ter spremembi 
direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES 
(UL L 033, 4.2.2006, str. 1).

Or. it

Predlog spremembe 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ključna merila za upravičenost bi morala biti število delovnih mest v premogovništvu, 
sektorju rabe energije in ogljično intenzivnih panogah. Tabela z nacionalnimi dodelitvami, ki 
jih je razposlala Evropska komisija, kaže, da bi predlagana metodologija lahko odpravila 
prednostno obravnavo področij, ki morda potrebujejo manj zunanjega financiranja v 
primerjavi s tistimi, ki ga najbolj potrebujejo. Nadomestilo za to je sprememba teže 
zaposlovanja v rudarstvu in porabe energije premoga in lignita, ki se uporablja za izračun 
finančnih sredstev, ter povečanje s sedanje vrednosti 25 %. Takšna sprememba bi upoštevala 
dejstvo, da bi moral biti glavni cilj SPP lajšanje prehoda s premoga v energetskem sektorju.  
Treba je ustrezno ponovno izračunati težo drugih meril.

Predlog spremembe 823
Raffaele Fitto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(ii) zaposlenost v rudarjenju premoga 
in lignita (uteževanje 15 %),

Or. en

Predlog spremembe 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(ii) zaposlenost v rudarjenju premoga 
in lignita (uteževanje 24 %),

Or. it
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Predlog spremembe 825
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(ii) zaposlenost v rudarjenju premoga 
in lignita (uteževanje 40%),

Or. en

Predlog spremembe 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(ii) zaposlenost v rudarjenju premoga 
in lignita (uteževanje 12 %),

Or. es

Predlog spremembe 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) stopnja brezposelnosti na ozemlju 
(uteževanje 20 %);

Or. es
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Predlog spremembe 828
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka ii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iib) predhodna prizadevanja za 
izpolnitev podnebnih in okoljskih ciljev, 
pri čemer se upošteva njihov gospodarski 
učinek in učinek na zmanjšanje števila 
delovnih mest (uteževanje 15 %);

Or. es

Predlog spremembe 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka ii c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iic) stopnja depopulacije (uteževanje 
15 %);

Or. es

Predlog spremembe 830
Raffaele Fitto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zaposlenost v industriji v regijah na 
ravni NUTS 2, ki se upoštevajo za namene 

(iii) zaposlenost v industriji in obratih 
za proizvodnjo energije v regijah na ravni 
NUTS 2, ki se upoštevajo za namene točke 
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točke (i) (uteževanje 25 %), (i) (uteževanje 35 %),

Or. en

Predlog spremembe 831
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zaposlenost v industriji v regijah 
na ravni NUTS 2, ki se upoštevajo za 
namene točke (i) (uteževanje 25 %),

(iii) zaposlenost v rudarjenju premoga 
in lignita kot delež skupne industrijske 
delovne sile v posamezni regiji (uteževanje 
33 %),

Or. en

Predlog spremembe 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zaposlenost v industriji v regijah na 
ravni NUTS 2, ki se upoštevajo za namene 
točke (i) (uteževanje 25 %),

(iii) zaposlenost v industriji v regijah na 
ravni NUTS 2, ki se upoštevajo za namene 
točke (i) (uteževanje 12 %),

Or. es

Predlog spremembe 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka iii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zaposlenost v industriji v regijah na 
ravni NUTS 2, ki se upoštevajo za namene 
točke (i) (uteževanje 25 %),

(iii) zaposlenost v industriji v regijah na 
ravni NUTS 3, ki se upoštevajo za namene 
točke (i) (uteževanje 25 %),

Or. en

Predlog spremembe 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zaposlenost v industriji v regijah na 
ravni NUTS 2, ki se upoštevajo za namene 
točke (i) (uteževanje 25 %),

(iii) zaposlenost v industriji v regijah na 
ravni NUTS 2, ki se upoštevajo za namene 
točke (i) (uteževanje 24 %),

Or. it

Predlog spremembe 835
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) stopnja brezposelnosti, predvsem 
pri mladih in starejših delavcih ter tistih, 
ki se težje vključujejo na trg dela. 

Or. es

Predlog spremembe 836
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
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Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) stopnja brezposelnosti v letu 2019 
v regijah, kjer se rudari ali kuri 
premog oziroma lignit (uteževanje 10 %);

Or. en

Predlog spremembe 837
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka v a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(va) hitrost, ki so se ji zavezale države 
članice glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov iz premoga ali 
lignita, kot je razvidno iz nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtov do leta 
2030 (uteževanje 6 %);

Or. en

Predlog spremembe 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka v a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(va) prebivalstvo otoških ali oddaljenih 
območij, ki je odvisno od samostojne 
proizvodnje električne energije z 
dizelskimi ali bencinskimi generatorji 
(uteževanje 2 %);

Or. it



AM\1205769SL.docx 133/153 PE652.418v01-00

SL

Predlog spremembe 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka v a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(va) gostota prebivalstva v regijah na 
ravni NUTS 3, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod.

Or. es

Predlog spremembe 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka v b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vb) stopnja krčenja prebivalstva v 
regijah na ravni NUTS 3, opredeljenih v 
območnih načrtih za pravičen prehod, s 
povprečnim krčenjem prebivalstva, ki 
presega 1 % med letoma 2010 in 2020;

Or. es

Obrazložitev

Člen 10a „Območja, ki se soočajo z neugodnimi naravnimi ali demografskimi razmerami in 
izzivi“ iz stališča Evropskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu za obdobje 2021–2027 
priznava posebnost teh območij, ki se soočajo z demografskimi izzivi zaradi depopulacije.

Predlog spremembe 841
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka v b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(vb) emisije toplogrednih plinov, ki jih 
proizvajajo zračna in morska prevozna 
sredstva, ki se lahko zmanjšajo z izgradnjo 
nove železniške in cestne infrastrukture za 
povezovanje regij ali delov regij 
(uteževanje 29 %);

Or. it

Predlog spremembe 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka a – točka v c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vc) stopnja nacionalne brezposelnosti.

Or. es

Predlog spremembe 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 844
Krzysztof Hetman
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Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 2 milijard EUR, ali 5 milijard 
EUR za državo članico, ki lahko z jasnimi 
kazalniki utemelji, da ima večji delež 
ranljivih regij, kjer bi prehod na okoljsko 
trajnostno energetsko politiko ustvaril 
dejanska socialno-ekonomska tveganja 
nad povprečjem drugih držav članic.  
Zneski, ki presegajo 2 milijardi EUR na 
državo članico oziroma 5 milijard EUR za 
močno prizadete države članice, se 
proporcionalno prerazporedijo na dodelitve 
za vse druge države članice. Deleži držav 
članic se ustrezno preračunajo;

Or. en
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Predlog spremembe 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 2 milijardi EUR. Zneski, ki 
presegajo 2 milijardi EUR na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo, pri čemer se upoštevajo 
dosežki v zvezi s cilji za leto 2020 glede 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije iz člena 1(1) Direktive 
2012/27/EU in Priloge I k Direktivi 
2009/28/ES;

Or. en

Predlog spremembe 847
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a) se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 2 milijardi EUR, in da vsaka 
najbolj oddaljena regija (kot je 
opredeljena v članu 349 PDEU) prejme 
dodatnih 30 milijonv EUR. Zneski, ki 
presegajo 2 milijardi EUR na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;

Or. fr
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Predlog spremembe 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 20 % glavnice iz člena 3(2). 
Zneski, ki presegajo 20 % na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;

Or. en

Predlog spremembe 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a) se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegla 2 milijardi EUR, ali več kot 40 
EUR na prebivalca za celotno obdobje. 
Zneski, ki presegajo prejšnjo omejitev na 
državo članico, se sorazmerno 
prerazporedijo na dodelitve za vse druge 
države članice. Deleži držav članic se 
ustrezno preračunajo;

Or. es
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Predlog spremembe 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Rovana Plumb

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 20 % glavnice iz člena 3(2). 
Zneski, ki presegajo 20 % glavnice iz 
člena 3(2) na državo članico, se 
proporcionalno prerazporedijo na dodelitve 
za vse druge države članice. Deleži držav 
članic se ustrezno preračunajo;

Or. en

Predlog spremembe 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 20 % sredstev sklada iz člena 
2(2). Zneski, ki presegajo ta prag na 
državo članico, se proporcionalno 
prerazporedijo na dodelitve za vse druge 
države članice. Deleži držav članic se 
ustrezno preračunajo;

Or. it

Predlog spremembe 852
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)
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Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 27 % glavnice iz člena 3(2). 
Zneski, ki presegajo 27 % na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;

Or. en

Predlog spremembe 853
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 27 % zneska iz člena 3(2). 
Presežni zneski na državo članico se 
proporcionalno prerazporedijo na dodelitve 
za vse druge države članice. Deleži držav 
članic se ustrezno preračunajo;

Or. en

Predlog spremembe 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 32 % glavnice. Zneski, ki 
presegajo 32 % na državo članico, se 
proporcionalno prerazporedijo na dodelitve 
za vse druge države članice. Deleži držav 
članic se ustrezno preračunajo;

Or. en

Obrazložitev

Višja finančna sredstva za SPP bi morala iti z roko v roki z višjo zgornjo mejo. Zgornja meja, 
ki je bila sprejeta za največjo dodelitev sredstev za državo članico, ne more biti omejena na 2 
milijardi EUR, če je skupni znesek sredstev višji od 7,5 milijarde EUR.

Predlog spremembe 855
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a) se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 1 milijardo EUR. Zneski, ki 
presegajo 1 milijardo EUR na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;

Or. en

Predlog spremembe 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a) se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 
bi presegal 3 milijarde EUR. Zneski, ki 
presegajo 3 milijarde EUR na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;

Or. en

Obrazložitev

Prag, ki je na voljo za države članice, bi bilo treba povečati, saj bi moral biti skupni proračun 
za SPP obsežnejši.

Predlog spremembe 857
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) deleži držav članic, ki izhajajo iz 
uporabe točke (b), se negativno ali 
pozitivno prilagodijo s koeficientom, ki je 
zmnožek 1,5 in razlike med bruto 
nacionalnim dohodkom na prebivalca te 
države članice (merjenim v pariteti kupne 
moči) za obdobje 2015–2017 in 
povprečnim bruto nacionalnim dohodkom 
na prebivalca v državah članicah EU-27 
(povprečje izraženo kot 100 %).

(c) deleži držav članic, ki izhajajo iz 
uporabe točke (b), se negativno ali 
pozitivno prilagodijo s koeficientom, ki je 
zmnožek 1,5 in razlike med bruto 
nacionalnim dohodkom na prebivalca te 
države članice (merjenim v pariteti kupne 
moči) za obdobje 2018–2020 in 
povprečnim bruto nacionalnim dohodkom 
na prebivalca v državah članicah EU-27 
(povprečje izraženo kot 100 %).

Or. en

Predlog spremembe 858
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe



PE652.418v01-00 142/153 AM\1205769SL.docx

SL

Priloga I – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) deleži držav članic, ki izhajajo iz 
uporabe točke (b), se negativno ali 
pozitivno prilagodijo s koeficientom, ki je 
zmnožek 1,5 in razlike med bruto 
nacionalnim dohodkom na prebivalca te 
države članice (merjenim v pariteti kupne 
moči) za obdobje 2015–2017 in 
povprečnim bruto nacionalnim dohodkom 
na prebivalca v državah članicah EU-27 
(povprečje izraženo kot 100 %).

(c) deleži držav članic, ki izhajajo iz 
uporabe točke (b), se negativno ali 
pozitivno prilagodijo s koeficientom, ki je 
zmnožek 1,5 in razlike med bruto 
nacionalnim dohodkom na prebivalca te 
države članice (merjenim v pariteti kupne 
moči) za obdobje 2018–2020 in 
povprečnim bruto nacionalnim dohodkom 
na prebivalca v državah članicah EU-27 
(povprečje izraženo kot 100 %).

Or. en

Predlog spremembe 859
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Rovana Plumb

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) deleži držav članic, ki izhajajo iz 
uporabe točke (b), se negativno ali 
pozitivno prilagodijo s koeficientom, ki je 
zmnožek 1,5 in razlike med bruto 
nacionalnim dohodkom na prebivalca te 
države članice (merjenim v pariteti kupne 
moči) za obdobje 2015–2017 in 
povprečnim bruto nacionalnim dohodkom 
na prebivalca v državah članicah EU-27 
(povprečje izraženo kot 100 %).

(c) deleži držav članic, ki izhajajo iz 
uporabe točke (b), se negativno ali 
pozitivno prilagodijo s koeficientom, ki je 
zmnožek 1,75 in razlike med bruto 
nacionalnim dohodkom na prebivalca te 
države članice (merjenim v pariteti kupne 
moči) za obdobje 2015–2017 in 
povprečnim bruto nacionalnim dohodkom 
na prebivalca v državah članicah EU-27 
(povprečje izraženo kot 100 %).

Or. en

Predlog spremembe 860
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka c – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta prilagoditev se ne uporablja za države 
članice, za katere je bila dodelitev 
omejena v skladu s točko (b);

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlaganim črtanjem Priloge I(b).

Predlog spremembe 861
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta prilagoditev se ne uporablja za države 
članice, za katere je bila dodelitev 
omejena v skladu s točko (b);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 862
Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na prebivalca pri 
končnih dodelitvah iz Sklada za pravičen 
prehod (merjenih na podlagi celotnega 
prebivalstva dane države članice), znaša 
vsaj 6 EUR prek celotnega obdobja.

(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na brezposelno osebo 
pri končnih dodelitvah iz Sklada za 
pravičen prehod (merjenih na podlagi 
celotnega brezposelnega prebivalstva dane 
države članice), znaša vsaj 0,15 EUR prek 
celotnega obdobja. Zneski, ki zagotavljajo 
najmanjšo intenzivnost pomoči, se 
proporcionalno odštejejo od dodelitev 
vseh drugih držav članic, razen tistih, za 
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katere je bila dodelitev omejena v skladu s 
točko (b).

Or. en

Obrazložitev

Pričakovani učinek na izgube delovnih mest bo veliko težje absorbirati v državah članicah z 
visoko stopnjo brezposelnosti.

Predlog spremembe 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na prebivalca pri 
končnih dodelitvah iz Sklada za pravičen 
prehod (merjenih na podlagi celotnega 
prebivalstva dane države članice), znaša 
vsaj 6 EUR prek celotnega obdobja.

(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na brezposelno osebo 
pri končnih dodelitvah iz Sklada za 
pravičen prehod (merjenih na podlagi 
brezposelnega prebivalstva dane države 
članice) znaša vsaj 0,15 EUR za celotno 
obdobje.

Or. es

Obrazložitev

Sklad za pravični prehod mora vsebovati merilo za dodelitev na podlagi stopnje 
brezposelnosti, da bi upoštevali neenak učinek izgube delovnih mest v državah članicah EU in 
regijah. Prav tako je treba izključiti merilo intenzivnosti pomoči na prebivalca, saj izkrivlja 
cilj sklada.

Predlog spremembe 864
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka d – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na prebivalca pri 
končnih dodelitvah iz Sklada za pravičen 
prehod (merjenih na podlagi celotnega 
prebivalstva dane države članice), znaša 
vsaj 6 EUR prek celotnega obdobja.

(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na prebivalca pri 
končnih dodelitvah iz Sklada za pravičen 
prehod (merjenih na podlagi celotnega 
prebivalstva dane države članice), znaša 
vsaj 10 EUR prek celotnega obdobja.

Or. en

Predlog spremembe 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na prebivalca pri 
končnih dodelitvah iz Sklada za pravičen 
prehod (merjenih na podlagi celotnega 
prebivalstva dane države članice), znaša 
vsaj 6 EUR prek celotnega obdobja.

(d) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da 
intenzivnost pomoči na prebivalca pri 
končnih dodelitvah iz Sklada za pravičen 
prehod (merjenih na podlagi celotnega 
prebivalstva dane države članice), znaša 
vsaj 4 EUR za celotno obdobje.

Or. es

Predlog spremembe 866
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zneski, ki zagotavljajo najmanjšo 
intenzivnost pomoči, se proporcionalno 
odštejejo od doldelitev vseh drugih držav 
članic, razen tistih, za katere je bila 
dodelitev omejena v skladu s točko (b).

Zneski, ki zagotavljajo najmanjšo 
intenzivnost pomoči, se sorazmerno 
odštejejo od dodelitev vseh drugih držav 
članic.
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Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlaganim črtanjem Priloge I(b).

Predlog spremembe 867
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) prebivalstvo otoških ali gorskih 
območij, ki je odvisno od samostojne 
proizvodnje električne energije z 
dizelskimi ali bencinskimi generatorji 
(uteževanje 2 %);

Or. en

Predlog spremembe 868
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevne države članice prejmejo posebno 
dodelitev za najbolj oddaljene regije v 
višini 100 milijonov eurov.

Or. fr

Predlog spremembe 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Sklic: člen 7(2)(a) črtano

Or. it

Predlog spremembe 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklic: člen 7(2)(b) Referenca: člen 7(2)(b)

1.2 Opredelitev območij, za katera se 
pričakuje, da bodo najbolj prizadeta, in 
utemeljitev te izbire z ustrezno oceno 
gospodarskih in zaposlitvenih učinkov na 
podlagi zadnje različice nacionalnega 
načrta za energijo in podnebje.

Or. it

Predlog spremembe 871
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2 Opredelitev območij, ki so bila 
nedavno prizadeta, oziroma za katera se 
pričakuje, da bodo najbolj prizadeta, in 
utemeljitev te izbire z ustrezno oceno 
gospodarskih učinkov in učinkov na 
zaposlovanje na podlagi pregleda iz 
oddelka 1.1.

Or. en

Predlog spremembe 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ocena izzivov prehoda za vsako 
opredeljeno območje

2. Ocena izzivov in priložnosti 
prehoda za vsako opredeljeno območje

Or. en

Predlog spremembe 873
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1. Ocena gospodarskega, socialnega 
in območnega učinka na podnebno 
nevtralno gospodarstvo

2.1. Ocena gospodarskega, socialnega 
in območnega učinka prehoda na z viri 
bogato, energetsko učinkovito in 
podnebno nevtralno ter krožno 
gospodarstvo, ki bo v celoti temeljilo na 
energiji iz obnovljivih virov in bo doseglo 
neto ničelne emisije toplogrednih plinov 
do leta 2040.

Or. en

Predlog spremembe 874
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1. Ocena gospodarskega, socialnega 
in območnega učinka na podnebno 
nevtralno gospodarstvo

2.1. Ocena gospodarskega, socialnega 
in območnega učinka prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo in boj 
proti energijski revščini

Or. en
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Predlog spremembe 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2. Razvojne potrebe in cilji do leta 
2030 glede dosege podnebne nevtralnosti

2.2. Razvojne potrebe in cilji do leta 
2030 na opredeljenem ozemlju, da bi 
izpolnili obveze držav članic glede 
omejevanja dviga globalne temperature 
na 1,5 °C nad predindustrijskimi ravnmi

Or. en

Predlog spremembe 876
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2. Razvojne potrebe in cilji do leta 
2030 glede dosege podnebne nevtralnosti

2.2. Razvojne potrebe in cilji do leta 
2030 glede dosege podnebne nevtralnosti 
in boja proti energijski revščini

Or. en

Predlog spremembe 877
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2. Razvojne potrebe in cilji do leta 
2030 glede dosege podnebne nevtralnosti

2.2. Razvojne potrebe in cilji do leta 
2030 glede dosege podnebne nevtralnosti 
do leta 2050
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Or. en

Predlog spremembe 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3. Skladnost z drugimi nacionalnimi, 
regionalnimi ali območnimi strategijami 
in načrti

črtano

Sklic: člen 7(2)(e)
Besedilno polje [6 000]
– strategije pametne specializacije;

Or. it

Predlog spremembe 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3. Skladnost z drugimi nacionalnimi, 
regionalnimi ali območnimi strategijami 
in načrti

črtano

Sklic: člen 7(2)(e)
Besedilno polje [6 000]
– strategije pametne specializacije;

Or. en

Predlog spremembe 880
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3. Skladnost z drugimi nacionalnimi, 
regionalnimi ali območnimi strategijami in 
načrti

2.3. Skladnost z drugimi ustreznimi 
nacionalnimi, regionalnimi ali območnimi 
strategijami in načrti

Or. en

Predlog spremembe 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklic: člen 7(2)(h) Referenca: člen 7(2)(h)

Izpolnite le, če je podpora namenjena 
produktivnim naložbam, ki niso naložbe 
mikro in MSP:
— izčrpen seznam dejavnosti in podjetij 
ter za vsako od njih utemeljitev, zakaj 
potrebujejo podporo.

Or. it

Predlog spremembe 882
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklic: člen 7(2)(i) črtano

Or. en

Predlog spremembe 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte



PE652.418v01-00 152/153 AM\1205769SL.docx

SL

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka 2.4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklic: člen 7(2)(i) Referenca: člen 7(2)(i)

Izpolnite le, če je podpora namenja 
naložbam za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz dejavnosti, 
navedenih v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES:
— izčrpen seznam operacij, ki naj bi se 
podprle, ter utemeljitev, da prispevajo k 
prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo in vodijo k znatnemu 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov s 
tem, da ne presegajo ustreznih 
referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES.

Or. it

Predlog spremembe 884
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
Priloga III – podnaslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupni kazalniki učinkov regionalne 
politike (RCO) in skupni kazalniki 
rezultatov regionalne politike (RCR) sa 
Sklad za pravičen prehod29

SKUPNI KAZALNIKI IZLOŽKOV 
REGIONALNE POLITIKE (RCO) ZA 
SPP29

_________________ _________________
29 Zaradi predstavitve so kazalniki združeni 
tako, da je razvidna povezanost s kazalniki, 
vključenimi v druge uredbe za posamezne 
sklade kohezijske politike

29 Zaradi predstavitve so kazalniki združeni 
tako, da je razvidna povezanost s kazalniki, 
vključenimi v druge uredbe za posamezne 
sklade kohezijske politike.

Or. es
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Obrazložitev

Kazalniki rezultatov niso odvisni le od intervencij, ampak tudi od drugih dejavnikov.


