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Predlog spremembe 1
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe in čeprav imajo države članice 
različne izhodiščne položaje, so najmanj 
razvite, najbolj oddaljene, gorske, otoške, 
redko poseljene, podeželske, oddaljene in 
geografsko prikrajšane regije z majhnim 
številom prebivalcev tiste, kjer je 
energetski prehod na podnebno 
nevtralnost najtežje doseči.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 2
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu z 
energetskimi in podnebnimi cilji za leto 
2030 in ciljem zagotovitve podnebne 
nevtralnosti do leta 2050 je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe, ki jih bo morala Unija 
ambiciozno financirati.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640

Or. es

Predlog spremembe 3
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 

(1) Komisija je 
11. decembra 2019 sprejela sporočilo o 
evropskem zelenem dogovoru9, v katerem 
je pripravila načrt za novo politiko rasti za 
Evropo ter zastavila ambiciozne cilje za 
boj proti podnebnim spremembam in 
varstvo okolja. V skladu s ciljem, da se v 
Uniji do leta 2050 na učinkovit in pravičen 
način doseže podnebna nevtralnost, je bil v 
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evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

okviru evropskega zelenega dogovora 
napovedan mehanizem za pravični prehod, 
ki bo zagotavljal podporo in sredstva za 
soočanje z izzivom, ki ga predstavljajo 
podnebne spremembe, tako, da pri tem ne 
bo nihče prezrt. Najbolj ranljive regije in 
najbolj ranljivi ljudje so najbolj 
izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja, kar povzroča upadanje števila 
prebivalcev v zadevnih regijah. Poleg tega 
bodo za upravljanje prehoda potrebne 
znatne strukturne spremembe.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. ro

Predlog spremembe 4
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2030 
uresničijo podnebni in energetski cilji 
Unije in do leta 2050 na učinkovit in 
pravičen način doseže podnebna 
nevtralnost, je bil v okviru evropskega 
zelenega dogovora napovedan mehanizem 
za pravični prehod, ki bo zagotavljal 
sredstva za soočanje z izzivom, ki ga 
predstavljajo podnebne spremembe, tako, 
da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
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spremembe. okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 5
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2050 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

(1) Komisija je 11. decembra 2019 
sprejela sporočilo o evropskem zelenem 
dogovoru9, v katerem je pripravila načrt za 
novo politiko rasti za Evropo ter zastavila 
ambiciozne cilje za boj proti podnebnim 
spremembam in varstvo okolja. V skladu s 
ciljem, da se v Uniji do leta 2040 na 
učinkovit in pravičen način doseže 
podnebna nevtralnost, je bil v okviru 
evropskega zelenega dogovora napovedan 
mehanizem za pravični prehod, ki bo 
zagotavljal sredstva za soočanje z izzivom, 
ki ga predstavljajo podnebne spremembe, 
tako, da pri tem ne bo nihče prezrt. Najbolj 
ranljive regije in najbolj ranljivi ljudje so 
najbolj izpostavljeni škodljivim učinkom 
podnebnih sprememb in degradacije 
okolja. Poleg tega bodo za upravljanje 
prehoda potrebne znatne strukturne 
spremembe.

_________________ _________________
9 C(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.

Or. en

Predlog spremembe 6
Bronis Ropė
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Mehanizem 
za pravični prehod sestavljajo trije stebri: 
Sklad za pravični prehod, ki se bo izvajal v 
okviru deljenega upravljanja, namenski 
program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 
javnem sektorju, namenjen mobilizaciji 
dodatnih naložb v zadevne regije.

(2) Komisija je 14. januarja 2020 
sprejela sporočilo o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor10, s katerim je bil 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, ki se osredotoča na regije, ljudi in 
sektorje, ki jih bo prehod najbolj prizadel 
zaradi njihove odvisnosti od fosilnih goriv, 
vključno s premogom, šoto in naftnim 
skrilavcem, ali od industrijskih postopkov 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, imajo pa manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Mehanizem 
za pravični prehod sestavljajo trije stebri: 
Sklad za pravični prehod, ki se bo izvajal v 
okviru deljenega upravljanja, namenski 
program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 
javnem sektorju, namenjen mobilizaciji 
dodatnih naložb v zadevne regije.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020)0022.

Or. en

Predlog spremembe 7
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod 
sprejela 14. januarja 202011. Za boljše 
načrtovanje in izvajanje Skladov bodo 
sprejeti območni načrti za pravični prehod, 
ki določajo ključne korake in časovnico 
procesa prehoda za doseganje podnebnih 
ciljev Unije do leta 2030, ki so navedeni v 
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gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod.

členu 2(11) Uredbe (EU) 2018/1999, ter 
opredeljujejo tista območja, ki so zaradi 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod. Načelo partnerstva 
se nanaša na pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje območnih 
načrtov za pravični prehod iz člena [7] 
Uredbe [uredba o SPP].

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020)0022.

Or. en

Predlog spremembe 8
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod.

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod 
sprejela 14. januarja 202011. Za boljše 
načrtovanje in izvajanje sklada je treba 
sprejeti območne načrte za pravični 
prehod, v katerih bodo določeni ključni 
koraki in časovni razpored procesa 
prehoda.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020)0022

Or. fr

Predlog spremembe 9
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod.

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod11 
sprejela 14. januarja 2020. Za boljše 
načrtovanje in izvajanje sklada bodo 
sprejeti območni načrti za pravični prehod, 
ki določajo ključne korake in časovnico 
procesa prehoda ter opredeljujejo tista 
območja, ki so zaradi prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo najbolj prizadeta, 
imajo pa manj zmogljivosti za spopadanje 
z družbenimi in okoljskimi izzivi, ki jih 
prinaša prehod.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020)0022

Or. es

Predlog spremembe 10
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo najbolj prizadeta, imajo pa 
manj zmogljivosti za spopadanje z izzivi, 
ki jih prinaša prehod.

(3) Komisija je predlog za ustanovitev 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 202011. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje Skladov bodo sprejeti območni 
načrti za pravični prehod, ki določajo 
ključne korake in časovnico procesa 
prehoda ter opredeljujejo tista območja, ki 
so zaradi prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050 najbolj 
prizadeta, imajo pa manj zmogljivosti za 
spopadanje z izzivi, ki jih prinaša prehod.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020)0022.

Or. en
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Predlog spremembe 11
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati, kar 
pomeni, da bi morale biti skladne z 
zmanjšanjem emisij do leta 2030 in 
usmerjene v zagotovitev podnebno 
nevtralnega gospodarstva v Uniji do leta 
2050.

Or. es

Predlog spremembe 12
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Te naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
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posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija, pri 
tem pa je treba upoštevati značilnosti in 
potencial regije, ki jo je treba razviti. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

Or. ro

Predlog spremembe 13
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati.

(4) Zagotoviti bi bilo treba instrument 
za posojila v javnem sektorju (v 
nadaljnjem besedilu: instrument). Ta tvori 
tretji steber mehanizma za pravični prehod, 
ki subjekte javnega sektorja podpira pri 
njihovih naložbah. Take naložbe bi morale 
zadovoljevati razvojne potrebe, ki so 
posledica izzivov, ki jih prinaša prehod in 
so opisani v območnih načrtih za pravični 
prehod, kakor jih je sprejela Komisija. 
Dejavnosti, predvidene za podporo, bi 
morale ustrezati dejavnostim, ki jih 
podpirata druga stebra mehanizma za 
pravični prehod, in jih dopolnjevati ter 
zagotavljati sinergije.

Or. en

Predlog spremembe 14
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pri izvajanju mehanizma bi morali 
upoštevati horizontalna načela, kot so 
določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU) in v členu 10 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, vključno z 
načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti 
iz člena 5 PEU, pa tudi Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah. Države članice 
bi morale spoštovati tudi obveznosti, ki 
izhajajo iz Konvencije OZN o otrokovih 
pravicah in Konvencije OZN o pravicah 
invalidov, in zagotoviti dostopnost v 
skladu s členom 9 te konvencije in v 
skladu s pravom Unije, ki usklajuje 
zahteve glede dostopnosti proizvodov in 
storitev. Države članice in Komisija bi si 
morale prizadevati za odpravo neenakosti 
in spodbujanje enakosti moških in žensk 
ter vključevanje vidika spola in se bojevati 
tudi proti diskriminaciji na podlagi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. Iz mehanizma ne bi smeli 
podpirati ukrepov, ki prispevajo h kakršni 
koli obliki segregacije ali izključenosti ali 
podpirajo infrastrukturo, ki ni dostopna 
za invalide. Cilji mehanizma bi se morali 
dosegati v okviru trajnostnega razvoja in 
spodbujanja cilja Unije o ohranjanju, 
varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, 
kot je določen v členih 11 in 191(1) 
PDEU, ter ob upoštevanju načela 
„onesnaževalec plača“ in zavez, sprejetih 
s Pariškim sporazumom. Da bi se zaščitila 
celovitost notranjega trga, bi morale biti 
operacije v korist podjetij skladne s pravili 
Unije o državni pomoči, kakor so 
določena v členih 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 15
Cristina Maestre Martín De Almagro
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. 
Podpreti bi bilo mogoče tudi naložbe v 
druge sektorje, če ustrezajo sprejetim 
območnim načrtom za pravični prehod. 
Cilj instrumenta je s podpiranjem naložb, 
ki ne ustvarjajo zadostnih prihodkov, 
subjektom javnega sektorja zagotoviti 
dodatna sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo trajnostno energetsko in 
prometno infrastrukturo, omrežja za 
daljinsko ogrevanje, zeleno mobilnost, 
pametno ravnanje z odpadki, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
boj proti odseljevanju, sanacijo tal za rabo 
in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji, ter 
digitalno pokritost regij in izboljšanje 
širokopasovnih povezav. Vsi financirani 
projekti bi morali biti v skladu s 
podnebnimi cilji za leto 2030, zato bi 
morala Komisija preučiti skladnost teh 
projektov s ciljem zmanjšanja emisij. 
Razvoj infrastrukture lahko vključuje tudi 
rešitve, ki povečujejo njeno odpornost na 
nesreče, predvsem v regijah, ki so jih 
ekstremni vremenski dogodki v zadnjih 
letih močno prizadeli. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Lahko bi podprli 
tudi naložbe v druge sektorje, če bi bilo to 
v skladu s sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod in če ti sektorji, ki jih je 
prizadel podnebni prehod, niso dobili 
pomoči iz prvega stebra mehanizma za 
pravični prehod (Sklad za pravični 
prehod). Cilj instrumenta je s podpiranjem 
naložb, ki ne ustvarjajo zadostnih 
prihodkov, subjektom javnega sektorja 
zagotoviti dodatna sredstva za soočanje s 
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socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi 
izzivi, ki so posledica prilagoditev na 
podnebni prehod. V pomoč pri 
opredeljevanju naložb z velikim pozitivnim 
vplivom na okolje, ki so upravičene v 
okviru instrumenta, se lahko uporabi 
taksonomija EU za okoljsko trajnostne 
gospodarske dejavnosti. V okviru 
instrumenta bi bilo treba upoštevati 
uničujoče posledice pandemije covida-19 
v številnih evropskih regijah in neenako 
porazdeljenost virusa, da bi zagotovili 
kohezijo in pomagali tistim regijam in 
skupnostim, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Or. es

Predlog spremembe 16
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo in posodabljanje območij, 
ki jih najbolj negativno zadevajo učinki 
podnebnega prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebne in 
energetske cilje Unije do leta 2030 in na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050, kakor je opisano v območnih načrtih 
za pravični prehod. Podprte naložbe lahko 
zajemajo tehnologijo in infrastrukturo za 
čisto, cenovno dostopno in obnovljivo 
energijo ter okolju prijazen in razogljičen 
promet, omrežja za daljinsko ogrevanje, 
zeleno, pametno in trajnostno mobilnost, 
naložbe v raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, tudi na univerzah in v 
javnoraziskovalnih ustanovah, 
spodbujanje prenosa napredne 
tehnologije, pripravljene za uvedbo na trg, 
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Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti.

naložbe v digitalizacijo, digitalne inovacije 
in digitalno povezljivost, vključno z 
digitalnim in preciznim kmetovanjem, 
pametno ravnanje z odpadki, zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč, kadar ni mogoče uporabiti 
načela „onesnaževalec plača“, ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V proces opredelitev naložb, ki ga podpira 
instrument, bi bilo treba vključiti ustrezne 
lokalne in regionalne organe, 
gospodarske in socialne partnerje ter 
civilno družbo z zadevnih območjih, in 
sicer v skladu z načelom partnerstva, 
določenim v členu 6 Uredbe (EU) ... / ... 
[nova uredba o skupnih določbah]. V 
pomoč pri opredeljevanju naložb z velikim 
pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, bi bilo 
treba uporabiti taksonomijo EU za 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 17
Bronis Ropė
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti.

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu k doseganju 
energetskih in podnebnih ciljev Unije do 
leta 2030 in na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2040, kakor je 
opisano v območnih načrtih za pravični 
prehod. Podprte naložbe lahko zajemajo 
pametne energetske sisteme, omrežja in 
shranjevanje na lokalni ravni, 
razogljičenje prometnega sektorja, zelo 
učinkovita omrežja za daljinsko ogrevanje, 
brezogljično mobilnost, ravnanje z 
odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z 
odpadki, čisto energijo in ukrepe za 
energijsko učinkovitost, vključno z obnovo 
in prenovo stavb, podporo prehodu na 
krožno gospodarstvo, sanacijo tal za rabo 
in dekontaminacijo zemljišč ob 
upoštevanju načela „onesnaževalec 
plača“ ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in socialno 
infrastrukturo, vključno s socialnimi 
stanovanji. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Take naložbe bi morale 
biti trajnostne in ne bi smele povečevati 
ali ohranjati odvisnosti od fosilnih goriv. 
Cilj instrumenta je s podpiranjem naložb, 
ki ne ustvarjajo zadostnih prihodkov, 
subjektom javnega sektorja zagotoviti 
dodatna sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
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V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, bi bilo 
treba uporabiti taksonomijo EU za 
okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 18
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko z odstopanjem od člena 192 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, opremo za ogrevanje, 
zeleno mobilnost, pametno ravnanje z 
odpadki, čisto energijo in ukrepe za 
energijsko učinkovitost, vključno z obnovo 
in prenovo stavb, podporo prehodu na 
krožno gospodarstvo, sanacijo tal za rabo 
in dekontaminacijo zemljišč, 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s prenovo socialnih stanovanj in 
selitvijo proizvodnje materialnega blaga 
nazaj v Unijo. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
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sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi izzivi, ki so posledica 
prilagoditev na podnebni prehod. V pomoč 
pri opredeljevanju naložb z velikim 
pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 19
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
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bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod.

Or. it

Predlog spremembe 20
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, vključno s tehnološkimi 
rešitvami na podlagi zemeljskega plina z 
možnostjo postopnega prehoda na plinska 
goriva z manjšimi emisijami v 
prihodnosti, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, 
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Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. pl

Predlog spremembe 21
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki in vodo, čisto energijo 
in ukrepe za energijsko učinkovitost, 
vključno z obnovo in prenovo stavb, 
podporo prehodu na krožno gospodarstvo, 
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tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

sanacijo tal za rabo in dekontaminacijo 
zemljišč ter izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, usposabljanje in socialno 
infrastrukturo, vključno s socialnimi 
stanovanji. Razvoj infrastrukture lahko 
vključuje tudi rešitve, ki povečujejo njeno 
odpornost na nesreče. Zlasti pri območjih, 
ki imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi izzivi, ki so posledica 
prilagoditev na podnebni prehod.

Or. en

Predlog spremembe 22
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, vključno z infrastrukturo za 
premostitveno tehnologijo za nadomestitev 
premoga, lignita, šote ali naftnega 
skrilavca, omrežja za daljinsko ogrevanje, 
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z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

zeleno mobilnost, pametno ravnanje z 
odpadki, čisto energijo in ukrepe za 
energijsko učinkovitost, vključno z obnovo 
in prenovo stavb, podporo prehodu na 
krožno gospodarstvo, sanacijo tal za rabo 
in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 23
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 

(5) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral instrument 
zajemati širok nabor naložb pod pogojem, 
da te prispevajo k zadovoljevanju razvojnih 
potreb pri prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, kakor je opisano v območnih 
načrtih za pravični prehod. Podprte naložbe 
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lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve, 
ki povečujejo njeno odpornost na nesreče. 
Zlasti pri območjih, ki imajo pri prehodu 
večje potrebe, bi bilo treba dati prednost 
celovitemu naložbenemu pristopu. Podpreti 
bi bilo mogoče tudi naložbe v druge 
sektorje, če ustrezajo sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. Cilj 
instrumenta je s podpiranjem naložb, ki ne 
ustvarjajo zadostnih prihodkov, subjektom 
javnega sektorja zagotoviti dodatna 
sredstva za soočanje s socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi izzivi, ki so 
posledica prilagoditev na podnebni prehod. 
V pomoč pri opredeljevanju naložb z 
velikim pozitivnim vplivom na okolje, ki 
so upravičene v okviru instrumenta, se 
lahko uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

lahko zajemajo energetsko in prometno 
infrastrukturo, omrežja za daljinsko 
ogrevanje, zeleno mobilnost, pametno 
ravnanje z odpadki, čisto energijo in 
ukrepe za energijsko učinkovitost, vključno 
z obnovo in prenovo stavb, podporo 
prehodu na krožno gospodarstvo, sanacijo 
tal za rabo in dekontaminacijo zemljišč ter 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, 
usposabljanje in socialno infrastrukturo, 
vključno s socialnimi stanovanji. Razvoj 
infrastrukture lahko vključuje tudi rešitve 
za povečanje njihove odpornosti na 
nesreče in usklajevanje zmogljivosti za 
odzivanje na krize. Zlasti pri območjih, ki 
imajo pri prehodu večje potrebe, bi bilo 
treba dati prednost celovitemu 
naložbenemu pristopu. Podpreti bi bilo 
mogoče tudi naložbe v druge sektorje, če 
ustrezajo sprejetim območnim načrtom za 
pravični prehod. Cilj instrumenta je s 
podpiranjem naložb, ki ne ustvarjajo 
zadostnih prihodkov, subjektom javnega 
sektorja zagotoviti dodatna sredstva za 
soočanje s socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi izzivi, ki so posledica 
prilagoditev na podnebni prehod. V pomoč 
pri opredeljevanju naložb z velikim 
pozitivnim vplivom na okolje, ki so 
upravičene v okviru instrumenta, se lahko 
uporabi taksonomija EU za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 24
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Instrument bi moral v okviru 
prizadevanj za krepitev ekonomske, 
teritorialne in socialne kohezije tudi 
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prispevati k odpravljanju neenakosti, 
spodbujati enakost spolov in vključevati 
vidik spola, ter preprečevati 
diskriminacijo na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, kot je določeno v 
členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, 
členu 10 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in členu 21 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsi deležniki, 
vključeni v izvajanje instrumenta, bi se 
morali zavezati spodbujanju enakosti 
spolov in bi morali zagotoviti, da se 
upošteva vpliv na ženske, saj podnebne 
spremembe in proces prehoda nanje 
nesorazmerno močno vplivajo. 

Or. en

Predlog spremembe 25
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU. Vendar pa je 
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učinkovito financiranje EU. varstvo končnih upravičencev bistveno, da 
se zagotovi učinkovitost naložb, ki jih 
podpira instrument. Lokalni in regionalni 
organi ne smejo ostati brez financiranja 
zaradi splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah 
članicah. Po potrebi bi morala Komisija 
ob dogovoru z Evropskim parlamentom in 
Svetom začasno upravljati sredstva s 
prejemniki, brez sodelovanja nacionalnih 
vlad, ki kršijo načelo pravne države.

Or. en

Predlog spremembe 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta 
na podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo 
tudi na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev.

Or. en

Predlog spremembe 27
Daniel Buda
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zagotoviti bi bilo treba tudi 
sredstva za svetovalno podporo, da se 
spodbudijo priprava, razvoj in izvajanje 
projektov.

(12) Zagotoviti bi bilo treba tudi 
sredstva za svetovalno in strokovno 
podporo, da se spodbudijo priprava, razvoj 
in izvajanje projektov.

Or. ro

Predlog spremembe 28
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Upoštevati bi 
bilo treba tudi potrebe manj razvitih regij, 
kot so opredeljene v členu [102(2)] 
Uredbe .../... [nova uredba o skupnih 
določbah]. Da pa bi se navedeni cilj 
uskladili s potrebo po optimizaciji tako 
gospodarskega učinka instrumenta kot 
njegovega izvajanja, take nacionalne 
dodelitve ne bi smele biti rezervirane po 
31. decembru 2024. Nato bi bilo treba 
preostala sredstva, ki bodo na razpolago za 
del v nepovratnih sredstvih, zagotavljati 
brez kakršnega koli predhodno dodeljenega 
nacionalnega deleža in na konkurenčni 
osnovi na ravni Unije, pri tem pa zagotoviti 
predvidljivost za naložbe, slediti pristopu, 
ki temelji na potrebah, in spodbujati 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo.
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Or. en

Predlog spremembe 29
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba nepovratnih sredstev, bi 
bilo treba vzpostaviti mehanizem za 
določitev rezerviranih nacionalnih deležev, 
ki bi veljali v prvi fazi, in sicer na podlagi 
ključa za porazdelitev, predlaganega v 
uredbi o Skladu za pravični prehod. Da pa 
bi navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence ter dati 
prednost manj razvitim regijam, ki imajo 
manjšo zmožnost javnega vlaganja.

Or. es

Predlog spremembe 30
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 

(13) Da se vsem državam članicam 
omogoči uporaba dela v nepovratnih 
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sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2024. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

sredstvih, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za določitev rezerviranih 
nacionalnih deležev, ki bi veljali v prvi 
fazi, in sicer na podlagi ključa za 
porazdelitev, predlaganega v uredbi o 
Skladu za pravični prehod. Da pa bi se 
navedeni cilj uskladili s potrebo po 
optimizaciji tako gospodarskega učinka 
instrumenta kot njegovega izvajanja, take 
nacionalne dodelitve ne bi smele biti 
rezervirane po 31. decembru 2025. Nato bi 
bilo treba preostala sredstva, ki bodo na 
razpolago za del v nepovratnih sredstvih, 
zagotavljati brez kakršnega koli predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, pri tem 
pa zagotoviti predvidljivost za naložbe in 
slediti pristopu, ki temelji na potrebah, in 
pristopu regionalne konvergence.

Or. it

Predlog spremembe 31
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za izbiro dodelitev 
bi morali upoštevati ustrezna merila iz 
Uredbe (EU) .../...Evropskega parlamenta 
in Sveta [Uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb], možnosti 
projekta za uresničitev ciljev in razvojne 
potrebe, opredeljene v območnih načrtih za 
pravični prehod, prispevek k doseganju 
podnebnih in energetskih ciljev Unije do 
leta 2030 ter podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, splošni cilj spodbujanja 
regionalne in območne konvergence ter 
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območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

pomen dela v nepovratnih sredstvih za 
vzdržnost projekta. Komisija bi morala 
zagotoviti, da delovni program upošteva in 
spodbuja enakost spolov in vključevanje 
vidika spola. Podpora Unije iz te uredbe bi 
morala biti tako na voljo le državam 
članicam z vsaj enim sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. V programu 
dela in razpisih za zbiranje predlogov se 
bodo upoštevali tudi območni načrti za 
pravični prehod, ki so jih predložile države 
članice, da se poskrbi za zagotovitev 
skladnosti in doslednosti med različnimi 
stebri mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 32
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, merila za opredelitev okoljsko 
trajnostnih naložb, kot so določene z 
[Uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb] ter pomen 
dela v nepovratnih sredstvih za vzdržnost 
projekta. Podpora Unije iz te uredbe bi 
morala biti tako na voljo le državam 
članicam z vsaj enim sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. V programu 
dela in razpisih za zbiranje predlogov se 
bodo upoštevali tudi območni načrti za 
pravični prehod, ki so jih predložile države 
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članice, da se poskrbi za zagotovitev 
skladnosti in doslednosti med različnimi 
stebri mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 33
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen nepovratnih 
sredstev za vzdržnost projekta ter zavezo 
držav članic v zvezi s podnebnimi cilji iz 
evropskega zelenega dogovora. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

Or. es

Predlog spremembe 34
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence ter pomen dela v nepovratnih 
sredstvih za vzdržnost projekta. Podpora 
Unije iz te uredbe bi morala biti tako na 
voljo le državam članicam z vsaj enim 
sprejetim območnim načrtom za pravični 
prehod. V programu dela in razpisih za 
zbiranje predlogov se bodo upoštevali tudi 
območni načrti za pravični prehod, ki so jih 
predložile države članice, da se poskrbi za 
zagotovitev skladnosti in doslednosti med 
različnimi stebri mehanizma.

(14) V programu dela in razpisu za 
zbiranje predlogov bi bilo treba določiti 
posebne pogoje za upravičenost in merila 
za dodelitev. Navedeni pogoji za 
upravičenost in merila za dodelitev bi 
morali upoštevati pomen projekta za 
razvojne potrebe, opredeljene v območnih 
načrtih za pravični prehod, splošni cilj 
spodbujanja regionalne in območne 
konvergence in zmanjšanja razlik v 
razvitosti med regijami ter pomen dela v 
nepovratnih sredstvih za vzdržnost 
projekta. Podpora Unije iz te uredbe bi 
morala biti tako na voljo le državam 
članicam z vsaj enim sprejetim območnim 
načrtom za pravični prehod. V programu 
dela in razpisih za zbiranje predlogov se 
bodo upoštevali tudi območni načrti za 
pravični prehod, ki so jih predložile države 
članice, da se poskrbi za zagotovitev 
skladnosti in doslednosti med različnimi 
stebri mehanizma.

Or. ro

Predlog spremembe 35
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah, bi bilo treba tako 
podporo prilagoditi. Ob upoštevanju tega, 
da imajo subjekti javnega sektorja v manj 
razvitih regijah, kakor so opredeljene v 
členu 102(2) Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], na splošno manjše 
zmogljivosti za javne naložbe, bi morale 
biti stopnje nepovratnih sredstev pri 
posojilih takim subjektom sorazmerno 
višje.

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah ter njihovo 
uspešnost pri zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov, bi bilo treba tako 
podporo prilagoditi. Ob upoštevanju tega, 
da imajo subjekti javnega sektorja v manj 
razvitih regijah, kakor so opredeljene v 
členu 102(2) Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], na splošno manjše 
zmogljivosti za javne naložbe, bi moral 
biti delež nepovratnih sredstev pri posojilih 
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takim subjektom sorazmerno višji.

Or. es

Predlog spremembe 36
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah, bi bilo treba tako 
podporo prilagoditi. Ob upoštevanju tega, 
da imajo subjekti javnega sektorja v manj 
razvitih regijah, kakor so opredeljene v 
členu 102(2) Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], na splošno manjše 
zmogljivosti za javne naložbe, bi morale 
biti stopnje nepovratnih sredstev pri 
posojilih takim subjektom sorazmerno 
višje.

(16) Ker naj bi del v nepovratnih 
sredstvih odražal različne razvojne potrebe 
regij v državah članicah, bi bilo treba tako 
podporo prilagoditi. Ob upoštevanju tega, 
da imajo subjekti javnega sektorja v manj 
razvitih regijah, kakor so opredeljene v 
členu 102(2) Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], v najbolj oddaljenih 
regijah, kot so opredeljene v členu 349 
PDEU, ter na podeželskih, redko 
poseljenih in neposeljenih območjih na 
splošno manjše zmogljivosti za javne 
naložbe, bi morale biti stopnje nepovratnih 
sredstev pri posojilih takim subjektom 
sorazmerno višje.

Or. en

Predlog spremembe 37
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi pospešili izvajanje in 
zagotovili pravočasno uporabo sredstev, bi 
bilo treba v tej uredbi določiti posebne 
zaščitne ukrepe, ki se vključijo v 
sporazume o nepovratnih sredstvih. Glede 

(18) Da bi pospešili izvajanje in 
zagotovili pravočasno uporabo sredstev, bi 
bilo treba v tej uredbi določiti posebne 
zaščitne ukrepe, ki se vključijo v 
sporazume o nepovratnih sredstvih. Glede 
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na ta cilj bi morala imeti Komisija v skladu 
z načelom sorazmernosti možnost v 
primeru resnega pomanjkanja napredka pri 
izvajanju projekta zmanjšati ali ukiniti 
vsako podporo Unije. Finančna uredba 
določa pravila za izvrševanje proračuna 
Unije. Za zagotovitev skladnosti pri 
izvajanju programov financiranja Unije bi 
se morala za del v nepovratnih sredstvih in 
sredstva za svetovalno podporo v okviru 
tega instrumenta uporabljati finančna 
uredba.

na ta cilj bi morala imeti Komisija v skladu 
z načelom sorazmernosti možnost v 
primeru resnega pomanjkanja napredka pri 
izvajanju projekta zmanjšati ali ukiniti 
vsako podporo Unije. Komisija bi morala, 
potem ko obvesti države članice o 
zmanjšanju ali ukinitvi podpore Uniji, 
razloge za zmanjšanje ali ukinitev 
sporočiti Svetu in Evropskemu 
parlamentu. Finančna uredba določa 
pravila za izvrševanje proračuna Unije. Za 
zagotovitev skladnosti pri izvajanju 
programov financiranja Unije bi se morala 
za del v nepovratnih sredstvih in sredstva 
za svetovalno podporo v okviru tega 
instrumenta uporabljati finančna uredba.

Or. en

Predlog spremembe 38
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi pospešili izvajanje in 
zagotovili pravočasno uporabo sredstev, bi 
bilo treba v tej uredbi določiti posebne 
zaščitne ukrepe, ki se vključijo v 
sporazume o nepovratnih sredstvih. Glede 
na ta cilj bi morala imeti Komisija v skladu 
z načelom sorazmernosti možnost v 
primeru resnega pomanjkanja napredka pri 
izvajanju projekta zmanjšati ali ukiniti 
vsako podporo Unije. Finančna uredba 
določa pravila za izvrševanje proračuna 
Unije. Za zagotovitev skladnosti pri 
izvajanju programov financiranja Unije bi 
se morala za del v nepovratnih sredstvih in 
sredstva za svetovalno podporo v okviru 
tega instrumenta uporabljati finančna 
uredba.

(18) Da bi pospešili izvajanje in 
zagotovili pravočasno uporabo sredstev, bi 
bilo treba v tej uredbi določiti posebne 
zaščitne ukrepe, ki se vključijo v 
sporazume o nepovratnih sredstvih. Glede 
na ta cilj bi morala imeti Komisija v skladu 
z načelom sorazmernosti možnost, da v 
primeru resnega pomanjkanja napredka pri 
izvajanju projekta ali neizpolnjevanja 
določenih ciljev v zvezi z zmanjševanjem 
emisij zmanjša ali ukine vsako podporo 
Unije. Finančna uredba določa pravila za 
izvrševanje proračuna Unije. Za 
zagotovitev skladnosti pri izvajanju 
programov financiranja Unije bi se morala 
za del v nepovratnih sredstvih in sredstva 
za svetovalno podporo v okviru tega 
instrumenta uporabljati finančna uredba.

Or. es
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Predlog spremembe 39
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu s finančno uredbo in 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
uredbami Sveta (Euratom, ES) št. 2988/95, 
(Euratom, ES) št. 2185/96 in (EU) 
2017/1939 je treba finančne interese Unije 
zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki 
vključujejo preprečevanje, odkrivanje, 
popravljanje in preiskovanje nepravilnosti, 
vključno z goljufijami, izterjavo 
izgubljenih, neupravičeno plačanih ali 
nepravilno porabljenih sredstev ter po 
potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti 
lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 
2185/96 in Uredbo (Euratom, ES) št. 
883/2013 Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF) izvaja upravne 
preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, 
ki škodijo finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 
Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem 
besedilu: EJT) preiskuje in preganja 
kazniva ravnanja, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, kot je določeno v 
Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta. V skladu s finančno 
uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki 
prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati 
pri zaščiti finančnih interesov Unije, 
podeliti ustrezne pravice in dostop 
Komisiji, OLAF, EJT – za tiste države 
članice, ki so vključene v okrepljeno 
sodelovanje v skladu z Uredbo (EU) 
2017/1939 – in Evropskemu računskemu 
sodišču (ERS) ter zagotoviti, da vse tretje 
osebe, ki so vključene v izvrševanje 

(19) V skladu s finančno uredbo in 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
uredbami Sveta (Euratom, ES) št. 2988/95, 
(Euratom, ES) št. 2185/96 in 
(EU) 2017/1939 je treba finančne interese 
Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki 
vključujejo preprečevanje, odkrivanje, 
popravljanje in preiskovanje nepravilnosti, 
vključno z goljufijami, izterjavo 
izgubljenih, neupravičeno plačanih ali 
nepravilno porabljenih sredstev ter po 
potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti 
lahko v skladu z uredbama (Euratom, ES) 
št. 2185/96 in (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno 
s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, 
da bi ugotovil, ali je podana goljufija, 
korupcija ali katero koli drugo nezakonito 
ravnanje, ki škodi finančnim interesom 
Unije. V skladu s finančno uredbo mora 
vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva 
Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti 
finančnih interesov Unije, Komisiji, OLAF 
– za tiste države članice, ki so vključene v 
okrepljeno sodelovanje na podlagi Uredbe 
(EU) 2017/1939 – in Evropskemu 
računskemu sodišču (ERS) podeliti 
potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, 
da enakovredne pravice podelijo vse tretje 
strani, ki so vključene v izvrševanje 
sredstev Unije.
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sredstev Unije, podelijo enakovredne 
pravice.

Or. en

Predlog spremembe 40
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu s finančno uredbo in 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
uredbami Sveta (Euratom, ES) št. 2988/95, 
(Euratom, ES) št. 2185/96 in (EU) 
2017/1939 je treba finančne interese Unije 
zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki 
vključujejo preprečevanje, odkrivanje, 
popravljanje in preiskovanje nepravilnosti, 
vključno z goljufijami, izterjavo 
izgubljenih, neupravičeno plačanih ali 
nepravilno porabljenih sredstev ter po 
potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti 
lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 
2185/96 in Uredbo (Euratom, ES) št. 
883/2013 Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF) izvaja upravne 
preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, 
ki škodijo finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 
Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem 
besedilu: EJT) preiskuje in preganja 
kazniva ravnanja, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, kot je določeno v 
Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta. V skladu s finančno 
uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki 
prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati 
pri zaščiti finančnih interesov Unije, 
podeliti ustrezne pravice in dostop 

(19) V skladu s finančno uredbo in 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
uredbami Sveta (Euratom, ES) št. 2988/95, 
(Euratom, ES) št. 2185/96 in (EU) 
2017/1939 je treba finančne interese Unije 
zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki 
vključujejo preprečevanje, odkrivanje, 
popravljanje in preiskovanje nepravilnosti, 
vključno z goljufijami, izterjavo 
izgubljenih, neupravičeno plačanih ali 
nepravilno porabljenih sredstev ter po 
potrebi naložitev upravnih sankcij. Vse 
ugotovljene nepravilnosti bi bilo treba 
sporočiti Svetu in Evropskemu 
parlamentu. Zlasti lahko v skladu z 
uredbama (Euratom, ES) št. 2185/96 in 
(EU, Euratom) št. 883/2013 Evropski urad 
za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja 
upravne preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je podana goljufija, korupcija 
ali katero koli drugo nezakonito ravnanje, 
ki škodi finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 
Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem 
besedilu: EJT) preiskuje in preganja 
kazniva ravnanja, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, kot je določeno v 
Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta. V skladu s finančno 
uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki 
prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati 
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Komisiji, OLAF, EJT – za tiste države 
članice, ki so vključene v okrepljeno 
sodelovanje v skladu z Uredbo (EU) 
2017/1939 – in Evropskemu računskemu 
sodišču (ERS) ter zagotoviti, da vse tretje 
osebe, ki so vključene v izvrševanje 
sredstev Unije, podelijo enakovredne 
pravice.

pri zaščiti finančnih interesov Unije, 
Komisiji, OLAF, EJT – za tiste države 
članice, ki so vključene v okrepljeno 
sodelovanje na podlagi Uredbe (EU) 
2017/1939 – in Evropskemu računskemu 
sodišču (ERS) podeliti potrebne pravice in 
dostop ter zagotoviti, da enakovredne 
pravice podelijo vse tretje strani, ki so 
vključene v izvrševanje sredstev Unije.

Or. en

Predlog spremembe 41
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za dopolnitev ali spremembo 
nekaterih nebistvenih elementov te uredbe 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 PDEU glede nadaljnjega 
prenosa nekaterih nalog v zvezi z 
izvajanjem na izvajalske agencije ter glede 
spremembe elementov iz Priloge II k tej 
uredbi v zvezi s ključnimi kazalniki 
smotrnosti. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
lahko ustrezno posvetuje, tudi na ravni 
strokovnjakov, in da se to posvetovanje 
izvede v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. 
Za zagotovitev enakopravnega 
sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 
Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 
vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa se 
sistematično lahko udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 42
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta do 31. decembra 
2024 bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila za določitev 
nacionalnih dodelitev, ki so na razpolago, 
izraženo v deležih celotnih finančnih 
sredstev instrumenta za posamezne države 
članice v skladu z metodologijo iz Priloge 
I k Uredbi [uredba o SPP]. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba prenesti brez 
postopkov v odborih, saj deleži izhajajo 
neposredno iz uporabe predhodno 
določene metodologije izračunavanja.

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta do 
31. decembra 2024 bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastila za določitev 
nacionalnih dodelitev, ki so na razpolago, 
izraženo v deležih celotnih finančnih 
sredstev instrumenta za posamezne države 
članice.

Or. es

Predlog spremembe 43
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta do 31. decembra 
2024 bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila za določitev 
nacionalnih dodelitev, ki so na razpolago, 
izraženo v deležih celotnih finančnih 
sredstev instrumenta za posamezne države 
članice v skladu z metodologijo iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP]. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba prenesti brez 
postopkov v odborih, saj deleži izhajajo 

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta do 
31. decembra 2024 bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
določitev nacionalnih dodelitev, ki so na 
razpolago, izraženo v deležih celotnih 
finančnih sredstev instrumenta za 
posamezne države članice v skladu z 
metodologijo iz Priloge I k Uredbi [uredba 
o SPP].



PE655.979v01-00 38/70 AM\1212059SL.docx

SL

neposredno iz uporabe predhodno 
določene metodologije izračunavanja.

Or. en

Predlog spremembe 44
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta do 31. decembra 
2024 bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila za določitev 
nacionalnih dodelitev, ki so na razpolago, 
izraženo v deležih celotnih finančnih 
sredstev instrumenta za posamezne države 
članice v skladu z metodologijo iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP]. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba prenesti brez 
postopkov v odborih, saj deleži izhajajo 
neposredno iz uporabe predhodno 
določene metodologije izračunavanja.

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta do 31. decembra 
2024 bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila za določitev 
nacionalnih dodelitev, ki so na razpolago, 
izraženo v deležih celotnih finančnih 
sredstev instrumenta za posamezne države 
članice v skladu z metodologijo iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP].

Or. en

Predlog spremembe 45
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta do 31. decembra 
2024 bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila za določitev 
nacionalnih dodelitev, ki so na razpolago, 
izraženo v deležih celotnih finančnih 

(21) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira za del v nepovratnih sredstvih v 
okviru tega instrumenta do 
31. decembra 2025 bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
določitev nacionalnih dodelitev, ki so na 
razpolago, izraženo v deležih celotnih 
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sredstev instrumenta za posamezne države 
članice v skladu z metodologijo iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP]. Izvedbena 
pooblastila bi bilo treba prenesti brez 
postopkov v odborih, saj deleži izhajajo 
neposredno iz uporabe predhodno določene 
metodologije izračunavanja.

finančnih sredstev instrumenta za 
posamezne države članice v skladu z 
metodologijo iz Priloge I k Uredbi [uredba 
o SPP]. Izvedbena pooblastila bi bilo treba 
prenesti brez postopkov v odborih, saj 
deleži izhajajo neposredno iz uporabe 
predhodno določene metodologije 
izračunavanja.

Or. it

Predlog spremembe 46
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na doseganje podnebnih in energetskih 
ciljev Unije do leta 2030 in na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2040.

Or. en

Predlog spremembe 47
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo 
najpozneje do leta 2050 in iz podnebnih 
ciljev za leto 2030.
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Or. es

Predlog spremembe 48
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebne in energetske cilje Unije do leta 
2030 in na podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 49
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050.

Instrument zagotavlja podporo tistim 
območjem v Uniji, ki se soočajo z resnimi 
socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi 
izzivi, ki izhajajo iz procesa prehoda Unije 
na podnebno nevtralno gospodarstvo 
začenši z letom 2050.

Or. en

Predlog spremembe 50
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
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Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „upravičenec“ pomeni pravni 
subjekt javnega sektorja, ki je ustanovljen 
v državi članici kot subjekt javnega prava 
ali kot subjekt zasebnega prava, 
pooblaščen za opravljanje javne storitve, s 
katerim je bil v okviru instrumenta 
podpisan sporazum o nepovratnih 
sredstvih;

2. „upravičenec“ pomeni pravni 
subjekt javnega sektorja, ki je ustanovljen 
v državi članici kot subjekt javnega prava 
ali kot subjekt zasebnega prava, 
pooblaščen za opravljanje javne storitve 
(na primer podjetnik, ki deluje kot zasebni 
partner v okviru javno-zasebnega 
partnerstva), s katerim je bil v okviru 
instrumenta podpisan sporazum o 
nepovratnih sredstvih;

Or. pl

Predlog spremembe 51
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „upravičenec“ pomeni pravni 
subjekt javnega sektorja, ki je ustanovljen 
v državi članici kot subjekt javnega prava 
ali kot subjekt zasebnega prava, 
pooblaščen za opravljanje javne storitve, s 
katerim je bil v okviru instrumenta 
podpisan sporazum o nepovratnih 
sredstvih;

2. „upravičenec“ pomeni pravni 
subjekt javnega sektorja, ki je ustanovljen 
v državi članici kot subjekt javnega prava 
ali kot subjekt zasebnega prava, 
pooblaščen za opravljanje javne storitve, 
ali kot zasebni subjekt, ki sodeluje s 
subjektom javnega sektorja na podlagi 
sporazuma o javno-zasebnem partnerstvu, 
s katerim je bil v okviru instrumenta 
podpisan sporazum o nepovratnih 
sredstvih;

Or. en

Predlog spremembe 52
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki ga je 
odobrila Komisija;

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], skupaj z 
ustreznimi lokalnimi in regionalnimi 
organi zadevnih območij v skladu z 
načelom partnerstva iz člena 6 Uredbe 
(EU) .../... [uredba o SPP], ki ga je 
odobrila Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 53
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki ga je 
odobrila Komisija;

5. „območni načrt za pravični prehod“ 
pomeni načrt, pripravljen skupaj z 
ustreznimi lokalnimi in regionalnimi 
organi zadevnih območij v skladu s 
členom 7 Uredbe [uredba o SPP], ki ga je 
odobrila Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 54
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
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načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP], in prispevati k 
doseganju podnebnih in energetskih ciljev 
Unije do leta 2030 ter podnebne 
nevtralnosti do leta 2050 v skladu s cilji 
Pariškega sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 55
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske in 
okoljske izzive, ki izhajajo iz procesa 
prehoda na doseganje energetskih in 
podnebnih ciljev Unije do leta 2030 ter 
podnebno nevtralnega gospodarstva v 
korist območij v Uniji, opredeljenih v 
območnih načrtih za pravični prehod, ki so 
jih države članice pripravile ob 
upoštevanju načela partnerstva in v 
skladu s členom 7 Uredbe [uredba o SPP].

Or. en

Predlog spremembe 56
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske in 
okoljske izzive, ki izhajajo iz procesa 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v korist območij v Uniji, 
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načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, ki so jih države članice 
pripravile v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP].

Or. en

Predlog spremembe 57
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, v korist 
območij v Uniji, opredeljenih v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki so jih države 
članice pripravile v skladu s členom 7 
Uredbe [uredba o SPP].

1. Splošni cilj instrumenta je 
obravnavati resne socialno-ekonomske 
izzive, ki izhajajo iz procesa postopnega 
prehoda na podnebno nevtralno 
gospodarstvo, v korist območij v Uniji, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, ki so jih države članice 
pripravile v skladu s členom 7 Uredbe 
[uredba o SPP].

Or. ro

Predlog spremembe 58
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije. 
Posebna pozornost se nameni manj 



AM\1212059SL.docx 45/70 PE655.979v01-00

SL

razvitim regijam iz člena [102(2)] Uredbe 
.../... [nova uredba o skupnih določbah].

Or. en

Predlog spremembe 59
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje trajnostnih okoljskih 
projektov, ki ne ustvarjajo zadostnega toka 
lastnih prihodkov in se ne bi financirali 
brez podpore v obliki nepovratnih sredstev 
iz proračuna Unije.

Or. es

Predlog spremembe 60
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov in se ne 
bi financirali brez podpore v obliki 
nepovratnih sredstev iz proračuna Unije.

2. Specifični cilj instrumenta je 
povečati naložbe javnega sektorja, ki 
zadovoljujejo razvojne potrebe regij, 
opredeljenih v območnih načrtih za 
pravični prehod, tako da se olajša 
financiranje projektov, ki ne ustvarjajo 
zadostnega toka lastnih prihodkov za kritje 
stroškov naložb.

Or. en
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Predlog spremembe 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Instrument spodbuja tudi prehod 
na gospodarstvo, ki bo podnebno 
nevtralno, okoljsko trajnostno, pravično z 
gospodarskega in družbenega vidika ter 
bo zagotavljalo socialno kohezijo med 
ozemlji Unije.

Or. es

Predlog spremembe 62
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri uresničevanju specifičnega cilja 
iz odstavka 2 je cilj te uredbe po potrebi 
zagotavljati tudi svetovalno podporo za 
pripravo, razvoj in izvajanje upravičenih 
projektov. Ta svetovalna podpora se 
zagotavlja v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

3. Pri uresničevanju specifičnega cilja 
iz odstavka 2 je cilj te uredbe po potrebi 
zagotavljati tudi svetovalno in strokovno 
podporo za pripravo, razvoj in izvajanje 
upravičenih projektov. Ta svetovalna 
podpora se zagotavlja v skladu s pravili in 
načini izvajanja, ki veljajo za svetovalno 
vozlišče InvestEU, ustanovljeno s 
členom [20] Uredbe [uredba o InvestEU].

Or. ro

Predlog spremembe 63
Cristina Maestre Martín De Almagro

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

3. Pri uresničevanju specifičnega cilja 
iz odstavka 2 je cilj te uredbe po potrebi 
zagotavljati tudi svetovalno podporo za 
pripravo, razvoj in izvajanje upravičenih 
projektov. Ta svetovalna podpora se 
zagotavlja v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

3. Pri uresničevanju specifičnih ciljev 
iz odstavka 2a je cilj te uredbe po potrebi 
zagotavljati tudi svetovalno podporo za 
pripravo, razvoj in izvajanje upravičenih 
projektov. Ta svetovalna podpora se 
zagotavlja v skladu s pravili in načini 
izvajanja, ki veljajo za svetovalno vozlišče 
InvestEU, ustanovljeno s členom [20] 
Uredbe [uredba o InvestEU].

Or. es

Predlog spremembe 64
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, ter za upravne 
odhodke in provizije finančnih partnerjev.

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, za komunikacijo in 
večjo prepoznavnost vlagateljev ter za 
upravne odhodke in provizije finančnih 
partnerjev.

Or. ro

Predlog spremembe 65
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 

5. Znesek v višini do 2 % sredstev iz 
odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in 
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upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi informacijskimi in 
tehnološkimi sistemi, ter za upravne 
odhodke in provizije finančnih partnerjev.

upravno pomoč za izvajanje instrumenta, 
kot so dejavnosti priprave, spremljanja, 
kontrole, revizije, obveščanja, 
komunikacije, stikov z javnostjo in 
ocenjevanja, vključno s korporativnimi 
informacijskimi in tehnološkimi sistemi, 
ter za upravne odhodke finančnih 
partnerjev.

Or. en

Predlog spremembe 66
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Dostop do sredstev

1. Dostop do instrumenta se pogojuje s 
sprejetjem nacionalnega cilja za 
podnebno nevtralnost do leta 2050. Za 
države članice, ki se še niso zavezale 
nacionalnemu cilju podnebne 
nevtralnosti, se sprosti le 50 % sredstev 
njihovih nacionalnih dodelitev, preostalih 
50 % pa bo na voljo, ko sprejmejo ta cilj.
2. Dostop do instrumenta se pogojuje s 
spoštovanjem pravne države, ki je bistveno 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU, in s 
spoštovanjem človekovih pravic, vključno 
s pravicami manjšin, kot so osebe LGBTI, 
ki so v več državah članicah 
ogrožene zaradi ustvarjanja območij brez 
LGBTI. Komisija zavrne vloge lokalnih 
oblasti, ki so sprejele izjave „brez 
LGBTI“.

Or. en
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Predlog spremembe 67
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podpora Unije v okviru 
instrumenta se izvaja z neposrednim 
upravljanjem v skladu s finančno uredbo.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 68
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje 31. 
decembra 2024, podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje 31. 
decembra 2027, podpora Unije, dodeljena 
upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

Or. en

Predlog spremembe 69
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje 31. 
decembra 2024, podpora Unije, dodeljena 

2. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih najpozneje 
31. decembra 2025, podpora Unije, 
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upravičenim projektom v posameznih 
državah članicah, ne presega nacionalnih 
deležev, določenih v sklepu, ki ga 
Komisija sprejme v skladu z odstavkom 4.

dodeljena upravičenim projektom v 
posameznih državah članicah, ne presega 
nacionalnih deležev, določenih v sklepu, ki 
ga Komisija sprejme v skladu z 
odstavkom 4.

Or. it

Predlog spremembe 70
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
upoštevata potreba po zagotovitvi 
predvidljivosti naložb in spodbujanje 
regionalne konvergence.

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
posebna pozornost nameni manj razvitim 
regijami iz člena [102(2)] Uredbe .../... 
[nova uredba o skupnih določbah] in 
upošteva, da je treba zagotoviti 
predvidljivosti naložb in spodbujanje 
gospodarske, socialne in ozemeljske 
kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 71
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
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predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
upoštevata potreba po zagotovitvi 
predvidljivosti naložb in spodbujanje 
regionalne konvergence.

predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
upoštevata potreba po zagotovitvi 
predvidljivosti naložb in spodbujanje 
regionalne konvergence, pri čemer se 
prednost da območjem v manj razvitih 
regijah.

Or. es

Predlog spremembe 72
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
upoštevata potreba po zagotovitvi 
predvidljivosti naložb in spodbujanje 
regionalne konvergence.

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2026, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
upoštevata potreba po zagotovitvi 
predvidljivosti naložb in spodbujanje 
regionalne konvergence.

Or. it

Predlog spremembe 73
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža in na 
konkurenčni osnovi na ravni Unije, dokler 
se ne izčrpajo preostala sredstva. Pri 
dodeljevanju takih nepovratnih sredstev se 
upoštevata potreba po zagotovitvi 
predvidljivosti naložb in spodbujanje 
regionalne konvergence.

3. Pri nepovratnih sredstvih, 
dodeljenih na podlagi razpisov za zbiranje 
predlogov, objavljenih od 1. januarja 2025, 
se podpora Unije, dodeljena upravičenim 
projektom, zagotovi brez predhodno 
dodeljenega nacionalnega deleža na ravni 
Unije, dokler se ne izčrpajo preostala 
sredstva. Pri dodeljevanju takih 
nepovratnih sredstev se upoštevata potreba 
po zagotovitvi predvidljivosti naložb in 
spodbujanje regionalne konvergence.

Or. fr

Predlog spremembe 74
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] in faktorja 
prerazporeditve ob upoštevanju potreb 
manj razvitih regij iz člena [102(2)] 
Uredbe .../... [nova uredba o skupnih 
določbah] določi njen delež v odstotku 
celotnih razpoložljivih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 75
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

4. Komisija z delegiranim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

Or. es

Predlog spremembe 76
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejetje delegiranega akta v skladu s 
členom 17, v katerem za vsako državo 
članico z uporabo metodologije iz Priloge I 
k Uredbi [uredba o SPP] določi njen delež 
v odstotku celotnih razpoložljivih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 77
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do podpore Unije v okviru instrumenta so 
upravičeni samo projekti, ki prispevajo k 
doseganju ciljev iz člena 3 in izpolnjujejo 
vse naslednje pogoje:

Do podpore Unije v okviru instrumenta so 
upravičeni samo projekti, ki neposredno 
prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3 in 
izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

Or. en

Predlog spremembe 78
Mathilde Androuët
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do podpore Unije v okviru instrumenta so 
upravičeni samo projekti, ki prispevajo k 
doseganju ciljev iz člena 3 in izpolnjujejo 
vse naslednje pogoje:

Do podpore Unije v okviru instrumenta so 
upravičeni samo projekti, ki prispevajo k 
doseganju ciljev iz člena 3 in izpolnjujejo 
nekatere od naslednjih pogojev:

Or. fr

Predlog spremembe 79
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, prispevajo k 
doseganju podnebnih in energetskih ciljev 
Unije do leta 2030 in podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 80
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri (a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
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obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih, demografskih ali okoljskih 
izzivov, ki izhajajo iz procesa prehoda na 
podnebno nevtralno gospodarstvo, ter 
koristijo območjem, opredeljenim v 
območnem načrtu za pravični prehod, tudi 
če se ne nahajajo na navedenih območjih;

Or. es

Predlog spremembe 81
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, ter koristijo 
območjem, opredeljenim v območnem 
načrtu za pravični prehod, tudi če se ne 
nahajajo na navedenih območjih;

(a) projekti dosegajo merljiv učinek pri 
obravnavanju resnih socialnih, 
gospodarskih ali okoljskih izzivov, ki 
izhajajo iz procesa prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2040, ter 
koristijo območjem, opredeljenim v 
območnem načrtu za pravični prehod, tudi 
če se ne nahajajo na navedenih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 82
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) projekti so okoljsko trajnostni v 
skladu z merili iz [uredbe o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb];

Or. en
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Predlog spremembe 83
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 84
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 85
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Daniel Buda

Predlog uredbe
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Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije;

(b) projekti ne prejemajo podpore 
oziroma prejemajo nezadostno podporo v 
okviru drugih programov Unije;

Or. ro

Predlog spremembe 87
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekti ne prejemajo podpore v 
okviru drugih programov Unije;

(b) s projekti se dopolnjuje podpora iz 
drugih programov Unije imajo z njo 
sinergijske učinke;

Or. en

Predlog spremembe 88
Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) namen projektov je oživitev in 
resocializacija območij, ki poteka hkrati z 
vrnitvijo ljudi v regijo;

Or. en

Predlog spremembe 89
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) projekti zagotavljajo, da zaradi 
njihovega izvajanja ne pride do prenosa 
delovnih mest, kapitala in proizvodnih 
procesov iz ene države članice v drugo.

Or. es

Predlog spremembe 90
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument ne podpira naložb, povezanih 
s proizvodnjo, predelavo, distribucijo, 
prevozom, skladiščenjem ali zgorevanjem 
fosilnih goriv.

Or. en

Predlog spremembe 91
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument ne podpira dejavnosti, ki so 
izvzete v skladu s členom [5] Uredbe (EU) 
... /... [uredba o SPP].

Or. en

Predlog spremembe 92
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Predlog uredbe
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Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na merila iz člena 197 finančne 
uredbe se lahko v skladu s to uredbo kot 
možni upravičenci prijavijo samo pravni 
subjekti javnega sektorja, ustanovljeni v 
državi članici kot subjekti javnega prava ali 
kot subjekti zasebnega prava, pooblaščeni 
za opravljanje javne storitve.

Ne glede na merila iz člena 197 finančne 
uredbe se lahko v skladu s to uredbo kot 
možni upravičenci prijavijo samo pravni 
subjekti javnega sektorja, ustanovljeni v 
državi članici kot subjekti javnega prava ali 
kot subjekti zasebnega prava, pooblaščeni 
za opravljanje javne storitve (na primer 
podjetniki, ki delujejo kot zasebni 
partnerji v okviru javno-zasebnega 
partnerstva).

Or. pl

Predlog spremembe 93
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2 iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1059/2003, 
katerih BDP na prebivalca ne presega 75 % 
povprečnega BDP EU-27, kakor so 
navedene v členu [102(2)] Uredbe [nova 
uredba o skupnih določbah], ne presega 30 
% zneska posojila, ki ga zagotovi finančni 
partner.

Or. en

Predlog spremembe 94
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner. Za projekte v 
najbolj oddaljenih regijah, kot so 
opredeljene v členu 349 PDEU, znesek 
nepovratnih sredstev ne presega 25 % 
zneska posojila, ki ga zagotovi finančni 
partner.

Or. en

Predlog spremembe 95
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], in za 
regije v prehodu, katerih BDP znaša med 
75 in 100 % povprečnega BDP EU-27 in 
ki so bile v finančni perspektivi 2014–
2020 opredeljene kot „regije, ki zaostajajo 
v razvoju“, znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 25 % zneska posojila, ki ga 
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zagotovi finančni partner.

Or. pl

Predlog spremembe 96
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 1, 2 ali 3, katerih BDP na 
prebivalca ne presega 75 % povprečnega 
BDP EU-27, kakor so navedene v 
členu [102(2)] Uredbe [nova uredba o 
skupnih določbah], ne presega 20 % zneska 
posojila, ki ga zagotovi finančni partner.

Or. fr

Predlog spremembe 97
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 25 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.
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Or. en

Predlog spremembe 98
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 20 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

2. Znesek nepovratnih sredstev ne 
presega 15 % zneska posojila, ki ga v 
okviru tega instrumenta zagotovi finančni 
partner. Znesek nepovratnih sredstev za 
projekte na območjih v regijah na ravni 
NUTS 2, katerih BDP na prebivalca ne 
presega 75 % povprečnega BDP EU-27, 
kakor so navedene v členu [102(2)] Uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah], ne 
presega 25 % zneska posojila, ki ga 
zagotovi finančni partner.

Or. en

Predlog spremembe 99
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v dveh letih po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v treh letih po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.
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Or. en

Predlog spremembe 100
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v dveh letih po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

1. Poleg razlogov iz člena 131(4) 
finančne uredbe je lahko po posvetovanju s 
finančnim partnerjem razlog za zmanjšanje 
zneska nepovratnih sredstev ali odpoved 
sporazuma o nepovratnih sredstvih tudi to, 
da v treh letih po datumu podpisa 
sporazuma o nepovratnih sredstvih ni 
podpisana ekonomsko najpomembnejša 
pogodba o dobavi blaga, izvedbi gradnje 
ali izvedbi storitev, kadar je sklenitev take 
pogodbe predvidena v sporazumu o 
nepovratnih sredstvih.

Or. pl

Predlog spremembe 101
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zneski subvencije se lahko zmanjšajo, če 
se pri vmesnem pregledu ugotovi 
neizpolnjevanje ciljev iz člena 3 te uredbe.

Or. es

Predlog spremembe 102
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Programi dela določajo 
nacionalne deleže sredstev, vključno z 
morebitnimi dodatnimi sredstvi, za vsako 
posamezno državo članico v skladu s 
členom 4(1) in členom 6(2) te uredbe.

Instrument se izvaja s programi dela, 
vzpostavljenimi v skladu s členom 110 
finančne uredbe. Na Komisijo se prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 17 za sprejemanje 
teh delovnih programov. V delovnih 
programih se določijo pogoji za 
upravičenost in merila za izbiro dodelitev, 
pri tem pa upoštevajo ustrezna merila iz 
Uredbe (EU) .../...Evropskega parlamenta 
in Sveta [Uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb], možnosti 
projekta za uresničitev ciljev in razvojne 
potrebe, opredeljene v območnih načrtih 
za pravični prehod, prispevek k doseganju 
podnebnih in energetskih ciljev Unije do 
leta 2030 ter podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, splošni cilj spodbujanja 
regionalne in območne konvergence ter 
pomen dela v nepovratnih sredstvih za 
vzdržnost projekta. Komisija zagotovi, da 
delovni program upošteva in spodbuja 
enakost spolov in vključevanje vidika 
spola. Programi dela določajo nacionalne 
deleže sredstev, vključno z morebitnimi 
dodatnimi sredstvi, za vsako posamezno 
državo članico v skladu s členom 4(1) in 
členom 6(2) te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 103
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki v zvezi s 
kazalniki iz odstavka 1 zbirajo uspešno, 

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki v zvezi s 
kazalniki iz odstavka 1 zbirajo uspešno, 
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učinkovito in pravočasno. Upravičenci v 
sodelovanju s finančnimi partnerji 
Komisiji predložijo podatke v zvezi z 
navedenimi kazalniki.

učinkovito in pravočasno. Upravičenci 
Komisiji predložijo podatke v zvezi z 
navedenimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 104
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 105
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocenjevanje Ocena in pregled

Or. es

Predlog spremembe 106
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena instrumenta se 2. Vmesna ocena instrumenta se 
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opravi do 30. junija 2025, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod.

opravi do 30. junija 2025, ko se pričakuje, 
da bo na voljo dovolj informacij o 
izvajanju instrumenta. V oceni naj se zlasti 
prikaže, kako je podpora Unije v okviru 
instrumenta prispevala k zadovoljevanju 
potreb območij, ki izvajajo območne načrte 
za pravični prehod, in na podlagi ustreznih 
informacij o vplivu na podnebne cilje 
Unije in cilje iz evropskega zelenega 
dogovora ugotovi, ali je podpora 
prispevala k zmanjšanju emisij.
Komisija najpozneje do konca vmesnega 
pregleda naslednjega večletnega 
finančnega okvira pregleda izvajanje 
kreditne linije, odobrene javnemu sektorju 
v okviru mehanizma za pravični prehod, 
in oceni, ali bi bilo primerno spremeniti 
njegovo področje uporabe v skladu z 
morebitnimi spremembami Uredbe 
2020/... [uredba o taksonomiji], s 
podnebnimi cilji Unije iz Uredbe (EU) 
2020/... [evropska podnebna pravila] in z 
razvojem izvajanja akcijskega načrta za 
financiranje trajnostne rasti. Na tej 
podlagi predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu, ki ga lahko 
spremljajo zakonodajni predlogi.

Or. es

Predlog spremembe 107
Cristina Maestre Martín De Almagro

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob koncu obdobja izvajanja, 
najpozneje pa do 31. decembra 2031, se 
pripravi končno poročilo o oceni rezultatov 
in dolgoročnega učinka instrumenta.

3. Ob koncu obdobja izvajanja, 
najpozneje pa do 31. decembra 2031, 
se Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži končno poročilo o oceni rezultatov 
in dolgoročnega učinka instrumenta, da se 
ugotovi, ali so financirani projekti 
prispevali k spopadanju z ekonomskimi, 
socialnimi, demografskimi in okoljskimi 
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izzivi v regijah, v katerih so bili zasnovani.

Or. es

Predlog spremembe 108
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pri vmesni in končni oceni 
programa se oceni tudi prispevek k 
doseganju podnebnih in energetskih ciljev 
Unije do leta 2030 ter podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, pa tudi socialni 
in gospodarski učinki podpore v okviru 
instrumenta, vključno s učinkom na 
enakost spolov.

Or. en

Predlog spremembe 109
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 črtano
Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 14 se prenese na Komisijo 
za obdobje do 31. decembra 2028.
3. Prenos pooblastila iz člena 14 lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
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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.

Or. en

Predlog spremembe 110
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravičenci in finančni partnerji 
zagotovijo prepoznavnost podpore Unije v 
okviru instrumenta, zlasti pri promoviranju 
projektov in njihovih rezultatov, z 
zagotavljanjem ciljno usmerjenih 
informacij različnemu občinstvu, vključno 
z mediji in javnostjo.

1. Upravičenci in finančni partnerji, s 
podporo nacionalnih in regionalnih 
oblasti, zagotovijo prepoznavnost podpore 
Unije v okviru instrumenta, zlasti pri 
promoviranju projektov in njihovih 
rezultatov, z zagotavljanjem ciljno 
usmerjenih informacij različnemu 
občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 111
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravičenci in finančni partnerji 
zagotovijo prepoznavnost podpore Unije v 
okviru instrumenta, zlasti pri promoviranju 
projektov in njihovih rezultatov, z 
zagotavljanjem ciljno usmerjenih 
informacij različnemu občinstvu, vključno 
z mediji in javnostjo.

1. Upravičenci in finančni partnerji 
zagotovijo prepoznavnost podpore Unije v 
okviru instrumenta, zlasti pri promoviranju 
projektov in njihovih rezultatov, z 
zagotavljanjem ciljno usmerjenih 
informacij različnemu občinstvu prek 
različnih komunikacijskih kanalov, 
vključno z mediji, družbenimi mediji in 
javnostjo.

Or. ro

Predlog spremembe 112
Krzysztof Hetman

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Informacije o podpori Unije se 
zagotovijo na jasen, dostopen in privlačen 
način z uporabo različnih 
komunikacijskih kanalov.

Or. en

Predlog spremembe 113
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi z 
instrumentom, financiranimi projekti in 
njihovimi rezultati. Finančna sredstva, 
dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi z 
instrumentom, financiranimi projekti in 
njihovimi rezultati ter uporablja specifične 
metode, s katerimi preuči, v kolikšni meri 
je sporočilo doseglo javnost. Finančna 
sredstva, dodeljena instrumentu, prispevajo 
tudi k institucionalnemu komuniciranju o 



PE655.979v01-00 70/70 AM\1212059SL.docx

SL

političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

Or. ro

Predlog spremembe 114
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi z 
instrumentom, financiranimi projekti in 
njihovimi rezultati. Finančna sredstva, 
dodeljena instrumentu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi z 
instrumentom, zagotovi preglednost in 
javni dostop do informacij o vseh 
financiranih projektih in njihovih 
rezultatih. Finančna sredstva, dodeljena 
instrumentu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 115
Daniel Buda

Predlog uredbe
Priloga II – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Zajezitev depopulacije v regijah, ki 
jih bo podnebni prehod prizadel

Or. ro


