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Predlog spremembe 1
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik (v 
nadaljnjem besedilu: evropski semester), 
vključno z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic, tisti okvir, v katerem se 
opredelijo nacionalne prednostne reforme 
in spremlja njihovo izvajanje. Države 
članice v podporo navedenim prednostnim 
reformam oblikujejo lastne nacionalne 
večletne naložbene strategije. Navedene 
strategije bi morale biti predložene skupaj 
z letnim nacionalnim reformnim 
programom, da bi določili in uskladili 
prednostne naložbene projekte, ki bi prejeli 
nacionalno financiranje in/ali financiranje 
Unije.

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik (v 
nadaljnjem besedilu: evropski semester), 
vključno z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic, tisti okvir, v katerem se 
opredelijo nacionalne prednostne reforme 
in spremlja njihovo izvajanje. Države 
članice v podporo prednostnim reformam 
oblikujejo lastne nacionalne večletne 
naložbene strategije. Udeležba regij, mest 
in občin v evropskem semestru je 
bistvenega pomena, zlasti za okrevanje po 
pandemiji COVID-19, ki je posamezna 
območja znotraj držav članic prizadela na 
različne načine. Te strategije bi morale biti 
predložene skupaj z letnim nacionalnim 
programom reform, da bi določili in 
uskladili prednostne naložbene projekte, ki 
bi prejeli nacionalno financiranje in/ali 
financiranje Unije.

Or. en

Predlog spremembe 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik (v 
nadaljnjem besedilu: evropski semester), 
vključno z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic, tisti okvir, v katerem se 
opredelijo nacionalne prednostne reforme 
in spremlja njihovo izvajanje. Države 
članice v podporo navedenim prednostnim 

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik (v 
nadaljnjem besedilu: evropski semester), 
vključno z načeli evropskega stebra 
socialnih pravic, tisti okvir, v katerem se 
opredelijo nacionalne prednostne reforme 
in spremlja njihovo izvajanje. Države 
članice v podporo prednostnim reformam 
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reformam oblikujejo lastne nacionalne 
večletne naložbene strategije. Navedene 
strategije bi morale biti predložene skupaj 
z letnim nacionalnim reformnim 
programom, da bi določili in uskladili 
prednostne naložbene projekte, ki bi prejeli 
nacionalno financiranje in/ali financiranje 
Unije.

oblikujejo lastne nacionalne večletne 
naložbene strategije. Te strategije bi 
morale biti predložene vsake 3 leta skupaj 
z nacionalnim programom reform, da bi 
določili in uskladili prednostne naložbene 
projekte, ki bi prejeli nacionalno 
financiranje in/ali financiranje Unije.

Or. en

Predlog spremembe 3
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
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bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji. Poleg tega je 
evropskih zdravstvenih sistemih zaradi 
večje odvisnosti držav članic od uvoza iz 
neevropskih držav prišlo do resnih 
pomanjkljivosti. Zaradi tega je treba 
nujno nazaj preseliti bistven delež 
proizvodnih verig in vzpostaviti kratke 
proizvodnje verige, da bi okrepili 
odpornost držav članic. 

Or. fr

Predlog spremembe 4
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi pandemije so se 
povečali izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Je veliko več kot le 
zdravstvena kriza, in čeprav se bodo njene 
gospodarske in socialne posledice 
razlikovale od države do države, bo 
najverjetneje povečala revščino in 
neenakosti znotraj Evropske unije. 
Pandemija COVID-19 ter gospodarska in 
finančna kriza sta pokazali, da oblikovanje 
trdnih in odpornih gospodarstev in 
finančnih sistemov, ki temeljijo na močnih 
ekonomskih in socialnih strukturah, 
državam članicam pomaga, da se 
učinkoviteje odzovejo na šoke in si po njih 
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manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

hitreje opomorejo. Srednje- in dolgoročne 
posledice krize zaradi COVID-19 bodo v 
ključnem odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 5
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi pandemije so se 
povečali izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Pandemija COVID-19 ter 
gospodarska in finančna kriza sta pokazali, 
da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke, se spopadejo z njimi in si po njih 
hitreje opomorejo. Srednje- in dolgoročne 
posledice krize zaradi COVID-19 za 
zdravstveni sektor in gospodarstvo 
nasploh bodo v ključnem odvisne od tega, 
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krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

kako hitro bodo gospodarstva držav članic 
okrevala po krizi, to pa je odvisno od 
fiskalnega manevrskega prostora, ki ga 
imajo države članice na voljo za 
sprejemanje ukrepov za blažitev socialnih 
in gospodarskih posledic, ter od odpornosti 
njihovih gospodarstev. Zato bodo reforme 
in naložbe za odpravo strukturnih 
pomanjkljivosti gospodarstev ter za 
krepitev njihove odpornosti bistvenega 
pomena za to, da se gospodarstva vrnejo na 
pot trajnostnega in kohezivnega okrevanja 
in prepreči nadaljnje povečevanje razlik v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 6
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi COVID-19 so se 
okrepili izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Sedanja pandemija COVID-19 
ter gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih ekonomskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. 
Srednje- in dolgoročne posledice krize 
zaradi COVID-19 bodo v ključnem 
odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 

(4) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je za prihodnja leta 
spremenil gospodarske obete v Uniji in po 
svetu ter od Unije zahteva takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale velike 
gospodarske in socialne posledice za vse 
države članice. Zaradi pandemije so se 
povečali izzivi, povezani z demografskimi 
razmerami. Pandemija COVID-19 ter 
gospodarska in finančna kriza sta pokazali, 
da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih in prilagodljivih 
ekonomskih in socialnih strukturah, 
državam članicam pomaga, da se 
učinkoviteje odzovejo na šoke in si po njih 
hitreje opomorejo Srednje- in dolgoročne 
posledice krize zaradi COVID-19 bodo v 
ključnem odvisne od tega, kako hitro bodo 
gospodarstva držav članic okrevala po 
krizi, to pa je odvisno od fiskalnega 
manevrskega prostora, ki ga imajo države 
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članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

članice na voljo za sprejemanje ukrepov za 
blažitev socialnih in gospodarskih posledic, 
ter od odpornosti njihovih gospodarstev. 
Zato bodo reforme in naložbe za odpravo 
strukturnih pomanjkljivosti gospodarstev 
ter za krepitev njihove odpornosti 
bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva vrnejo na pot trajnostnega 
okrevanja in prepreči nadaljnje 
povečevanje razlik v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 7
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
okrevanje.

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog ekonomske politike Unije. Kljub 
temu pa ne moremo ponoviti napak, ki 
smo jih naredili med odzivom na zadnjo 
svetovno finančno krizo, saj so povzročile 
globoke in škodljive ekonomske in 
socialne razlike. Izvajanje reform je torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
okrevanje.

Or. en

Predlog spremembe 8
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
okrevanje.

(5) Izvajanje naložb in reform, ki 
prispevajo k doseganju visoke stopnje 
odpornosti nacionalnih gospodarstev, 
prilagodljivosti v primeru omejitev, 
krepitvi zmogljivosti za prilagajanje in 
sprostitvi potenciala za rast brez 
procikličnih učinkov, je ena izmed 
prednostnih nalog politike Unije. Te 
reforme so torej bistvenega pomena za to, 
da se okrevanje usmeri na trajnostno pot in 
podpre proces navzgor usmerjene 
gospodarske in socialne konvergence. To 
je po izbruhu pandemije še toliko bolj 
nujno, da se omogoči hitro okrevanje.

Or. en

Predlog spremembe 9
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj nujno, da se omogoči hitro 
okrevanje.

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in socialne 
konvergence. To je po izbruhu pandemije 
še toliko bolj pomembno, da se omogoči 
hitro okrevanje in dolgoročni gospodarski 
razvoj.

Or. en
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Predlog spremembe 10
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske in 
socialne konvergence. To je po izbruhu 
pandemije še toliko bolj nujno, da se 
omogoči hitro okrevanje.

(5) Izvajanje reform, ki prispevajo k 
doseganju visoke stopnje odpornosti 
nacionalnih gospodarstev, krepitvi 
zmogljivosti za prilagajanje in sprostitvi 
potenciala za rast, je ena izmed prednostnih 
nalog politike Unije. Te reforme so torej 
bistvenega pomena za to, da se okrevanje 
usmeri na trajnostno pot in podpre proces 
navzgor usmerjene gospodarske, socialne 
in teritorialne konvergence. To je po 
izbruhu pandemije še toliko bolj nujno, da 
se omogoči hitro okrevanje.

Or. en

Predlog spremembe 11
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Dobro vodenje je glavni pogoj za 
uspešno upravljanje in izvajanje reform 
ter naložbenega procesa, pri čemer 
upravna zmogljivost javnih organov in 
udeležba široke palete deležnikov igrata 
pomembno vlogo. Komisija in države 
članice bi se morale odzivati na izzive in 
odpravljati vrzeli v zmogljivosti, med 
drugim z bolj inovativnim in strateškim 
pristopom k upravljanju zaposlenih, 
procesov in programov, upravljanjem 
učinka okvirnih pogojev na stabilnost in 
gotovost v reformnih in naložbenih 
procesih ter nujnim zagotavljanjem, da 
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gradnja zmogljivosti v javnih organih in 
upravičencih poteka v ustreznem obsegu.

Or. en

Predlog spremembe 12
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

(6) Izkušnje so pokazale, da se naložbe 
v času krize pogosto močno zmanjšajo. 
Vendar je v tem posebnem položaju 
bistveno, da se podprejo naložbe ter tako 
pospeši okrevanje in okrepi dolgoročni 
potencial rasti. Naložbe v zelene in 
digitalne tehnologije, zmogljivosti in 
procese za pospešitev prehoda na čisto in 
cenovno ugodno energijo iz obnovljivih 
virov, kar bo povečalo energijsko 
učinkovitost v stanovanjskem in drugih 
ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije. Pandemija COVID-19 je pokazala 
na številne neenakosti in digitalni 
razkorak je ena izmed resnejših, saj je 
prizadela predvsem manj razvite regije, 
ženske, starejše in prebivalce najbolj 
oddaljenih, podeželskih, odročnih in 
redko poseljenih regij. V časih, ko tako 
delo in izobraževanje potekata v spletu, bi 
lahko digitalni razkorak nedvomno 
poglobil neenakosti med regijami. 
Digitalne neenakosti ogrožajo ljudi, ki ne 
morejo delati na daljavo, in študente, ki bi 
lahko zaostali v izobraževanju zaradi 
manjše dostopnosti izobraževalnega 
gradiva. Potrebne so večje naložbe v 
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digitalizacijo, digitalne inovacije in 
digitalne povezave, kar bo omogočilo 
pošten in enakopraven prehod v bolj 
digitalno gospodarstvo in digitalni spletni 
izobraževalni sistem, ki bo na voljo vsem 
državljanom, zlasti najbolj ranljivim 
elementom družbe.

Or. en

Predlog spremembe 13
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

(6) Izkušnje so pokazale, da se naložbe 
v času krize pogosto močno zmanjšajo. 
Vendar je v tem posebnem položaju res 
bistveno, da se podprejo naložbe z 
evropsko dodano vrednostjo, ki lahko 
pospešijo okrevanje in povečajo dolgoročni 
potencial rasti. Naložbe v zelene, 
trajnostne in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva ter 
produktivnost nasploh, so pomembne za 
spodbujanje in doseganje vključujoče in 
dolgoročne trajnostne gospodarske rasti 
ter ustvarjanje dostojnih in kakovostnih 
delovnih mest za vse, pa tudi izboljšanje 
življenjskega standarda. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 14
Raffaele Fitto
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter se tako pospeši gospodarsko okrevanje 
v državah članicah, prepreči izgubo več 
tisoč delovnih mest in okrepi dolgoročni 
potencial rasti. Naložbe v zelene in 
digitalne infrastrukture, tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

Or. it

Predlog spremembe 15
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena 
Düpont, Simone Schmiedtbauer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 

(6) Izkušnje so pokazale, da se naložbe 
v času krize pogosto močno zmanjšajo. 
Vendar je v tem posebnem položaju 
bistveno, da se podprejo naložbe ter tako 
pospeši okrevanje in okrepi dolgoročni 
potencial rasti. Naložbe v zelene in 
digitalne tehnologije, zmogljivosti in 
procese za pospešitev prehoda na čisto 
energijo, kar bo povečalo energijsko 
učinkovitost v stanovanjskem in drugih 
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drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest, pa tudi 
spodbujanje srednjeročne 
konkurenčnosti. Z diverzifikacijo ključnih 
dobavnih verig in pospeševanjem na 
znanju temelječega gospodarstva bodo 
pripomogle tudi k večji odpornosti in 
manjši odvisnosti Unije.

Or. en

Predlog spremembe 16
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
ključnih dobavnih verig bodo pripomogle 
tudi k večji odpornosti in manjši odvisnosti 
Unije.

(6) Pretekle izkušnje so pokazale, da se 
naložbe v času krize pogosto močno 
zmanjšajo. Vendar je v tem posebnem 
položaju bistveno, da se podprejo naložbe 
ter tako pospeši okrevanje in okrepi 
dolgoročni potencial rasti. Naložbe v 
zelene in digitalne tehnologije, 
zmogljivosti in procese za pospešitev 
prehoda na čisto energijo, kar bo povečalo 
energijsko učinkovitost v stanovanjskem in 
drugih ključnih sektorjih gospodarstva, so 
pomembne za doseganje trajnostne rasti in 
ustvarjanje delovnih mest. Z diverzifikacijo 
in preselitvijo ključnih dobavnih verig 
nazaj v Unijo bodo pripomogle tudi k večji 
odpornosti in manjši odvisnosti Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 17
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh



AM\1213024SL.docx 15/146 PE655.985v02-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ker je pandemija COVID-19 na 
regije in občine v državah članicah 
vplivala različno, je za pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje odprave 
posledic krize, ki jo podpira mehanizem za 
okrevanje in odpornost (REACT-EU), 
ključna udeležba regionalnih in lokalnih 
organov, gospodarskih in socialnih 
partnerjev ter civilne družbe. Države 
članice bi se morale pri oblikovanju 
načrtov za okrevanje in odpornost 
posvetovati z vsemi partnerji. V državah 
članicah bi bilo treba poglobiti 
partnerstvo in upravljanje na več ravneh, 
Komisija pa bi ju morala pozorno 
spremljati.

Or. en

Predlog spremembe 18
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Kriza je ženske nesorazmerno 
prizadela, saj delajo v sektorjih, kjer 
brezposelnost narašča, med karanteno pa 
so predvsem one skrbele za gospodinjstvo 
in oskrbo. Za obravnavanje posebnega 
položaja in vloge žensk med krizo in 
prehodom je treba prednostno spodbujati 
enakost spolov. Zato je treba posebno 
pozornost nameniti naložbam v sektor 
oskrbe.

Or. en
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Predlog spremembe 19
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Pandemija COVID-19 je izziv brez 
primere za zdravstvene sisteme Evropske 
unije. Pokazala je, da Evropsko unijo v 
obdobju hitre družbene in gospodarske 
preobrazbe čaka pomembna naloga 
povečevanja odpornosti, prav tako pa 
mora z vsemi razpoložljivimi 
proračunskimi sredstvi utrditi evropsko 
zdravstveno infrastrukturo. Naložbe iz 
mehanizma za okrevanje in odpornost bi 
morale odpraviti zelo razširjene 
zdravstvene neenakosti v EU, pri tem pa 
zagotoviti enako zaščito s posebnim 
poudarkom na najbolj ranljivih v družbi.

Or. en

Predlog spremembe 20
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trenutno noben instrument ne 
predvideva neposredne finančne podpore, 
ki bi bila povezana z doseganjem 
rezultatov in izvajanjem reform ter javnih 
naložb držav članic v odgovor na izzive, 
opredeljene v evropskem semestru, in 
katere namen bi bil trajno vplivati na 
produktivnost in odpornost gospodarstev 
držav članic.

(7) Noben instrument ne bi smel 
predvideti neposredne finančne podpore, ki 
bi bila povezana z izvajanjem reform v 
državah članicah v odgovor na izzive, 
opredeljene v evropskem semestru.

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
zagotovi učinkovita finančna in znatna 
podpora za krepitev izvajanja reform ter s 
tem povezanih javnih naložb v državah 
članicah. Mehanizem bi moral biti celovit 
in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in 
programov.

(8) Glede na navedeno je treba 
prilagoditi obstoječi okvir za podporo 
državam članicam in jim zagotoviti 
neposredno finančno podporo prek 
inovativnega orodja. V ta namen bi bilo 
treba s to uredbo vzpostaviti mehanizem za 
okrevanje in odpornost (v nadaljnjem 
besedilu: mehanizem), da se zagotovi 
učinkovita finančna in znatna podpora za 
krepitev izvajanja proticikličnih reform ter 
javnih naložb v državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 22
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena 
Düpont, Simone Schmiedtbauer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za podporo 
državam članicam in jim zagotoviti 
neposredno finančno podporo prek 
inovativnega orodja. V ta namen bi bilo 
treba s to uredbo vzpostaviti mehanizem za 
okrevanje in odpornost (v nadaljnjem 
besedilu: mehanizem), da se zagotovi 
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zagotovi učinkovita finančna in znatna 
podpora za krepitev izvajanja reform ter s 
tem povezanih javnih naložb v državah 
članicah. Mehanizem bi moral biti celovit 
in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

učinkovita finančna in znatna podpora za 
krepitev izvajanja reform ter s tem 
povezanih javnih naložb, ki bodo med 
drugim služile povečanju trajnostnosti in 
konkurenčnosti gospodarstva v državah 
članicah. Mehanizem bi moral biti celovit 
in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

Or. en

Predlog spremembe 23
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam in jim 
zagotoviti neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
zagotovi učinkovita finančna in znatna 
podpora za krepitev izvajanja reform ter s 
tem povezanih javnih naložb v državah 
članicah. Mehanizem bi moral biti celovit 
in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

(8) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za podporo 
državam članicam in jim zagotoviti 
zanesljivo neposredno finančno podporo 
prek inovativnega orodja. V ta namen bi 
bilo treba s to uredbo vzpostaviti 
mehanizem za okrevanje in odpornost (v 
nadaljnjem besedilu: mehanizem), da se 
zagotovi učinkovita finančna in znatna 
podpora za krepitev izvajanja reform ter s 
tem povezanih javnih naložb v državah 
članicah. Mehanizem bi moral biti celovit 
in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov.

Or. en

Predlog spremembe 24
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) 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, bodo 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 25
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
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v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vrste financiranja in načine 
izvrševanja v okviru te uredbe bi bilo treba 
izbrati na podlagi njihove primernosti za 
uresničevanje specifičnih ciljev ukrepov in 
doseganje rezultatov, pri čemer se 
upoštevajo zlasti stroški kontrol, upravno 
breme ter pričakovano tveganje 
neizpolnjevanja obveznosti. To bi moralo 
vključevati razmislek o uporabi pavšalnih 
zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na 
enoto ter financiranja, ki ni povezano s 
stroški, kot je določeno v členu 125(1)(a) 
finančne uredbe.

(9) Vrste financiranja in načine 
izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati 
na podlagi njihove ustreznosti za 
uresničevanje posebnih ciljev ukrepov in 
za doseganje rezultatov, pri čemer se 
upoštevajo zlasti stroški kontrol, upravno 
breme in pričakovano tveganje 
neskladnosti. To bi moralo vključevati 
razmislek o uporabi pavšalnih zneskov, 
pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter 
financiranja, ki ni povezano s stroški, kot je 
določeno v členu 125(1)(a) finančne 
uredbe. Mehanizem ponuja obsežna 
dodatna sredstva, ki jih je mogoče porabiti 
v razmeroma kratkem času, zaradi česar 
se lahko poveča pritisk na kontrolne 
sisteme. Zato bi bilo dobro sprejeti 
učinkovite ukrepe proti goljufijam in jih 
uporabljati prek obstoječih agencij za boj 
proti goljufijam na ravni držav članic in 
EU, kot so Evropsko javno tožilstvo, 
Evropsko računsko sodišče in OLAF.

Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vrste financiranja in načine 
izvrševanja v okviru te uredbe bi bilo treba 
izbrati na podlagi njihove primernosti za 
uresničevanje specifičnih ciljev ukrepov 
in doseganje rezultatov, pri čemer se 
upoštevajo zlasti stroški kontrol, upravno 

(9) Vrste financiranja in metode 
izvajanja v skladu s to uredbo bi bilo treba 
izbrati glede na njihov prispevek k 
doseganju rezultatov, pri čemer bi se 
upoštevali zlasti stroški kontrol in upravno 
breme. To bi moralo vključevati razmislek 
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breme ter pričakovano tveganje 
neizpolnjevanja obveznosti. To bi moralo 
vključevati razmislek o uporabi pavšalnih 
zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na 
enoto ter financiranja, ki ni povezano s 
stroški, kot je določeno v členu 125(1)(a) 
finančne uredbe.

o uporabi pavšalnih zneskov, pavšalnih 
stopenj in stroškov na enoto ter 
financiranja, ki ni povezano s stroški, kot je 
določeno v členu 125(1)(a) finančne 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 27
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost, da 
se obravnavajo neprimerljive posledice 
krize zaradi COVID-19. Taka dodatna 
sredstva bi bilo treba uporabiti tako, da se 
zagotovi skladnost z roki iz uredbe [uredba 
o Instrumentu Evropske unije za 
okrevanje].

(10) V skladu z uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih iz tega instrumenta, bi 
bilo treba izvesti ukrepe za okrevanje in 
odpornost v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost, da se obravnavajo 
posledice krize zaradi COVID-19 za 
zdravstveni sektor in gospodarstvo 
nasploh, ki so brez primere. Ta dodatna 
sredstva bi bilo treba uporabiti tako, da se 
zagotovi skladnost z roki iz uredbe [o 
instrumentu Evropske unije za okrevanje].

Or. en

Predlog spremembe 28
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma 

(11) Mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, bo prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
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in ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

Or. it

Predlog spremembe 29
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za trajnostno rast in drugih ciljev 
gospodarskega razvoja ter zavez Unije za 
izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj bo 
mehanizem, vzpostavljen s to uredbo, 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in okoljske trajnostnosti, če ne 
bodo ovirali sposobnosti gospodarstva 
Evropske unije za rast, ki jo je prizadela 
že pandemija COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 30
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 

(11) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
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za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

za trajnostno rast ter v skladu z zavezami 
Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in 
ciljev Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, bo mehanizem, vzpostavljen s to 
uredbo, prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in okoljske 
trajnostnosti ter k doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 50 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih podnebnim 
ciljem.

Or. en

Predlog spremembe 31
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Cilje mehanizma bi bilo treba 
uresničevati ob upoštevanju ciljev, 
določenih v evropskem stebru socialnih 
pravic. Da bi vsem zagotovili boljšo in bolj 
trajnostno prihodnost, je treba podporo iz 
mehanizma usmeriti v krovno in 
mednarodno priznano Agendo 2030 
Združenih narodov ter prispevati k ciljem 
trajnostnega razvoja, določenim za leto 
2030. Komisija in države članice bi 
morale skrbeti za doslednost, skladnost in 
sinergijo z evropskim stebrom socialnih 
pravic in cilji trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni zadevni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi 
vplivu nacionalnih načrtov, predloženih v 
skladu s to uredbo, na spodbujanje 
zelenega prehoda, pa tudi na digitalno 
preobrazbo. Oboje bo imelo prednostno 
vlogo pri ponovnem zagonu in posodobitvi 
našega gospodarstva.

(12) Da bi dosegli te splošne rezultate, 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni ustrezni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 33
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni zadevni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi vplivu 
nacionalnih načrtov, predloženih v skladu s 
to uredbo, na spodbujanje zelenega 
prehoda, pa tudi na digitalno preobrazbo. 
Oboje bo imelo prednostno vlogo pri 
ponovnem zagonu in posodobitvi našega 
gospodarstva.

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni ustrezni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi vplivu 
nacionalnih načrtov, predloženih v skladu s 
to uredbo, na spodbujanje zelenega 
prehoda, pa tudi na digitalno preobrazbo. 
Oboje bo imelo prednostno vlogo pri 
ponovnem zagonu in posodobitvi našega 
gospodarstva. V pomoč pri opredeljevanju 
programov z velikim pozitivnim vplivom 
na okolje, ki bodo upravičeni v okviru 
mehanizma, se uporabi taksonomija EU 
za okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 34
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni zadevni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi vplivu 
nacionalnih načrtov, predloženih v skladu s 
to uredbo, na spodbujanje zelenega 
prehoda, pa tudi na digitalno preobrazbo. 
Oboje bo imelo prednostno vlogo pri 
ponovnem zagonu in posodobitvi našega 
gospodarstva.

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni ustrezni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ob 
upoštevanju prednostnih nalog držav 
članic v zvezi z rastjo bi bilo treba ustrezno 
pozornost nameniti tudi vplivu nacionalnih 
načrtov, predloženih v skladu s to uredbo, 
na spodbujanje zelenega prehoda, pa tudi 
na digitalno preobrazbo. Oboje bo imelo 
prednostno vlogo pri ponovnem zagonu in 
posodobitvi našega gospodarstva.

Or. ro

Predlog spremembe 35
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena 
Düpont, Simone Schmiedtbauer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni zadevni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi vplivu 
nacionalnih načrtov, predloženih v skladu s 
to uredbo, na spodbujanje zelenega 
prehoda, pa tudi na digitalno preobrazbo. 
Oboje bo imelo prednostno vlogo pri 
ponovnem zagonu in posodobitvi našega 
gospodarstva.

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni ustrezni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi vplivu 
nacionalnih načrtov, predloženih v skladu s 
to uredbo, na spodbujanje zelenega 
prehoda, pa tudi na digitalno preobrazbo in 
razvoj na znanju temelječega 
gospodarstva. Oboje bo imelo prednostno 
vlogo pri ponovnem zagonu in posodobitvi 
našega gospodarstva.
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Or. en

Predlog spremembe 36
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni zadevni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi vplivu 
nacionalnih načrtov, predloženih v skladu s 
to uredbo, na spodbujanje zelenega 
prehoda, pa tudi na digitalno preobrazbo. 
Oboje bo imelo prednostno vlogo pri 
ponovnem zagonu in posodobitvi našega 
gospodarstva.

(12) Za izvajanje teh splošnih ciljev 
bodo med pripravo in izvajanjem 
mehanizma opredeljeni ustrezni ukrepi, ki 
bodo ponovno ocenjeni med zadevnimi 
postopki ocenjevanja in pregleda. Ustrezno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi vplivu 
nacionalnih načrtov, predloženih v skladu s 
to uredbo, na spodbujanje zelenega 
prehoda, pa tudi na digitalno preobrazbo. 
Oboje bo imelo odločilno vlogo pri 
ponovnem zagonu, preoblikovanju in 
posodobitvi našega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 37
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se omogoči sprejemanje 
ukrepov, ki bodo mehanizem povezovali z 
dobrim gospodarskim upravljanjem, da se 
zagotovijo enotni izvedbeni pogoji, bi bilo 
treba Svet pooblastiti, da na predlog 
Komisije z izvedbenimi akti odloži rok za 
sprejetje sklepov o predlogih načrtov za 
okrevanje in odpornost ter začasno 
prekine plačila v okviru tega mehanizma v 
primeru znatnega neizpolnjevanja 
obveznosti v zadevnih primerih v zvezi s 
procesom ekonomskega upravljanja iz 

črtano
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Uredbe (EU) XXX/XX Evropskega 
parlamenta in Sveta [uredba o skupnih 
določbah] (...). Svet bi bilo treba 
pooblastiti tudi za to, da na predlog 
Komisije z izvedbenimi akti v zvezi z istimi 
zadevnimi primeri odpravi navedena 
odlog in začasno prekinitev.

Or. en

Predlog spremembe 38
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se omogoči sprejemanje 
ukrepov, ki bodo mehanizem povezovali z 
dobrim gospodarskim upravljanjem, da se 
zagotovijo enotni izvedbeni pogoji, bi bilo 
treba Svet pooblastiti, da na predlog 
Komisije z izvedbenimi akti odloži rok za 
sprejetje sklepov o predlogih načrtov za 
okrevanje in odpornost ter začasno 
prekine plačila v okviru tega mehanizma v 
primeru znatnega neizpolnjevanja 
obveznosti v zadevnih primerih v zvezi s 
procesom ekonomskega upravljanja iz 
Uredbe (EU) XXX/XX Evropskega 
parlamenta in Sveta [uredba o skupnih 
določbah] (...). Svet bi bilo treba 
pooblastiti tudi za to, da na predlog 
Komisije z izvedbenimi akti v zvezi z istimi 
zadevnimi primeri odpravi navedena 
odlog in začasno prekinitev.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 39
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V skladu z metodo Skupnosti bi 
moral Evropski parlament kot edina 
neposredno izvoljena institucija EU in 
veja proračunskega organa skupaj s 
Svetom izvajati tako predhodni 
demokratični nadzor kot naknadno 
preverjanje, da je bil denar iz mehanizma 
porabljen dobro, da je služil interesom 
državljanov EU in Unije, da prinaša 
dejansko evropsko dodano vrednost ter da 
prispeva h gospodarski in družbeni 
odpornosti. Poskrbeti je treba za popolno 
transparentnost končnih upravičencev, 
komisarji, odgovorni za mehanizem, pa 
morajo odgovarjati Parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 40
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope in do leta 
2030 vmesne podnebne in energijske cilje, 
s tem pa ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti. Da ne bi bil nihče 
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zapostavljen, je treba posebno pozornost 
posvetiti nesorazmernemu učinku 
pandemije na najbolj ranljive segmente 
prebivalstva, saj bi se lahko obstoječe 
neenakosti še poglobile. Mehanizem bi 
moral prispevati k enakosti med ženskami 
in moškimi v skladu s členom 8 PDEU. 
Enakost spolov in ekonomsko neodvisnost 
žensk je treba pravočasno in dosledno 
zagotavljati v vseh razsežnostih in na vseh 
stopnjah priprave, spremljanja, izvajanja 
in ocenjevanja programov v sklopu 
mehanizma za okrevanje in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 41
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije za skladnejši razvoj v 
državah članicah. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize, 
kar bo poglobilo zaupanje državljanov v 
evropske institucije, ter podpiranju 
zelenega in digitalnega prehoda, katerih 
cilj je do leta 2050 doseči podnebno 
nevtralnost Evrope, s tem pa ponovno 
vzpostavljati potencial gospodarstev Unije 
za rast v obdobju po krizi ob spodbujanju 
ustvarjanja visokokakovostnih delovnih 
mest za vse ter vključujoče in trajnostne 
dolgoročne gospodarske rasti, podprte z 
izboljšavami ekološke učinkovitosti, 
ukrepi za odpornost zdravstvenega 
varstva, podnebnimi ukrepi in politikami 
socialnega vključevanja.

Or. en
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Predlog spremembe 42
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti. Mehanizem bi 
moral prispevati tudi k enakosti spolov.

Or. en

Predlog spremembe 43
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 



AM\1213024SL.docx 31/146 PE655.985v02-00

SL

mest in trajnostne rasti. mest, zlasti za mlade in ženske, povečanju 
socialnih pravic in pospeševanju 
trajnostne rasti.

Or. en

Predlog spremembe 44
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je najpozneje do leta 
2050 doseči podnebno nevtralnost Evrope, 
s tem pa ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest, zlasti v sektorju oskrbe, in trajnostne 
rasti.

Or. en

Predlog spremembe 45
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
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podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest, naložb v ključnih sektorjih in 
trajnostne rasti.

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek predlagamo, ker je javno financiranje pri spodbujanju trajnostne rasti zelo 
pomembno.

Predlog spremembe 46
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic krize ter 
podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja in 
ohranjanja delovnih mest ter trajnostne 
rasti.

Or. it

Predlog spremembe 47
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in prilagajanje, 
blažitvi socialnih in gospodarskih posledic 
krize ter podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest in trajnostne rasti.

(14) Splošni cilj mehanizma bi moral 
biti spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V ta namen bi moral 
prispevati k izboljšanju zmogljivosti držav 
članic za odpornost in konkurenčnost, 
blažitvi socialnih in gospodarskih posledic 
krize ter podpiranju zelenega in digitalnega 
prehoda, katerih cilj je do leta 2050 doseči 
podnebno nevtralnost Evrope, s tem pa 
ponovno vzpostavljati potencial 
gospodarstev Unije za rast v obdobju po 
krizi ob spodbujanju ustvarjanja delovnih 
mest ter trajnostne in homogene rasti.

Or. en

Predlog spremembe 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Specifični cilj mehanizma bi moral 
biti zagotavljanje finančne podpore za 
doseganje mejnikov in ciljev reform in 
naložb, kakor so določeni v načrtih za 
okrevanje in odpornost. Ta specifični cilj bi 
bilo treba dosegati v tesnem sodelovanju z 
zadevnimi državami članicami.

(15) Specifični cilj mehanizma bi moral 
biti zagotavljanje finančne podpore za 
doseganje mejnikov in ciljev proticikličnih 
reform in naložb, kakor so določeni v 
načrtih za okrevanje in odpornost. Ta 
specifični cilj bi bilo treba dosegati v 
tesnem sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami.

Or. en

Predlog spremembe 49
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije, ti pa bi morali 
omogočiti dodatne naložbe v storitve 
javnega zdravstva, da bi lažje posodobili 
zdravstveno infrastrukturo in povečali 
učinkovitost zdravstvenih sistemov v EU. 
Za spodbuditev ukrepov, ki sodijo v okvir 
prednostnih nalog evropskega zelenega 
dogovora in digitalne agende, bi moral 
načrt določati tudi ukrepe, ki zadevajo 
zeleni in digitalni prehod. Ukrepi bi morali 
omogočiti hitro doseganje ciljev in 
prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah Vse podprte 
dejavnosti se bodo morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije. Da bi 
zaščitile državljane, podprle lokalno 
gospodarstvo, izboljšale odpornost 
lokalnih skupnosti na krize in omogočile 
trajnostno prihodnost, morajo države 
članice v skladu z načelom partnerstva 
načrte za okrevanje in odpornost 
pripraviti skupaj z lokalnimi in 
regionalnimi organi, pa tudi ustreznimi 
organi, ki zastopajo civilno družbo. 
Pozornost je treba posvetiti tako urbanim 
območjem, ki so gonilo zelene in digitalne 
preobrazbe, kot regijam, ki se soočajo z 
naravnimi ali demografskimi ovirami.
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Predlog spremembe 50
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravičen prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije, pa tudi z drugimi 
programi za spodbujanje vrnitve 
proizvodnje in kratkih dobavnih verig. Za 
spodbuditev ukrepov, ki sodijo v okvir 
prednostnih nalog evropskega zelenega 
dogovora in digitalne agende, bi moral 
načrt določati tudi ukrepe, ki zadevajo 
zeleni in digitalni prehod. Ukrepi bi morali 
omogočiti hitro doseganje ciljev in 
prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Pri izvajanju vseh 
podprtih dejavnosti bi bilo treba dosledno 
upoštevati podnebne in okoljske 
prednostne naloge Unije, zlasti novi 
medsektorski tematski cilj glede 
„spodbujanja odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprave 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva”, ki je bil 
opredeljen v Uredbi 2020/0101(COD).

Or. fr
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Predlog spremembe 51
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih 
v nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt bi moral biti 
skladen z nacionalnimi reformnimi 
programi, nacionalnimi energetskimi in 
podnebnimi načrti, načrti za pravični 
prehod ter partnerskimi sporazumi in 
operativnimi programi v okviru skladov 
Unije. Za spodbuditev ukrepov, ki sodijo v 
okvir prednostnih nalog kohezije, 
evropskega zelenega dogovora in digitalne 
agende, bi moral načrt določati tudi ukrepe, 
ki zadevajo regionalni razvoj ter zeleni in 
digitalni prehod.

Or. en

Predlog spremembe 52
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog, pa tudi 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije Unije.

Or. en

Predlog spremembe 53
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
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posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 
digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni, trajnostni 
in digitalni prehod. Ukrepi bi morali 
omogočiti hitro doseganje ciljev in 
prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Vse podprte 
dejavnosti bi se morale izvajati ob polnem 
spoštovanju podnebnih in okoljskih 
prednostnih nalog Unije.

Or. en

Predlog spremembe 54
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in javnih naložbenih 
projektov prek doslednih načrtov za 
okrevanje in odpornost. Načrt za okrevanje 
in odpornost bi moral biti skladen z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra, nacionalnimi 
reformnimi programi, nacionalnimi 
energetskimi in podnebnimi načrti, načrti 
za pravični prehod ter partnerskimi 
sporazumi in operativnimi programi v 
okviru skladov Unije. Za spodbuditev 
ukrepov, ki sodijo v okvir prednostnih 
nalog evropskega zelenega dogovora in 

(16) Zaradi zagotavljanja, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k ciljem 
mehanizma, bi moral vključevati ukrepe za 
izvajanje reform in naložbenih projektov 
prek doslednih načrtov za okrevanje in 
odpornost. Načrt za okrevanje in odpornost 
bi moral biti skladen z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, nacionalnimi reformnimi 
programi, nacionalnimi energetskimi in 
podnebnimi načrti, načrti za pravični 
prehod ter partnerskimi sporazumi in 
operativnimi programi v okviru skladov 
Unije. Za spodbuditev ukrepov, ki sodijo v 
okvir prednostnih nalog evropskega 
zelenega dogovora in digitalne agende, bi 
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digitalne agende, bi moral načrt določati 
tudi ukrepe, ki zadevajo zeleni in digitalni 
prehod. Ukrepi bi morali omogočiti hitro 
doseganje ciljev in prispevkov, določenih v 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih ter njihovih posodobitvah. Vse 
podprte dejavnosti bi se morale izvajati ob 
polnem spoštovanju podnebnih in 
okoljskih prednostnih nalog Unije.

moral načrt določati tudi ukrepe, ki 
zadevajo zeleni in digitalni prehod. Ukrepi 
bi morali omogočiti hitro doseganje ciljev 
in prispevkov, določenih v nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih ter 
njihovih posodobitvah. Vse podprte 
dejavnosti bi se morale izvajati ob polnem 
spoštovanju podnebnih in digitalnih 
prednostnih nalog Unije.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi te spremembe bo več naložb upravičenih do podpore v okviru mehanizma za okrevanje 
in odpornost.

Predlog spremembe 55
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Kadar je država članica 
opravičena od spremljanja in ocenjevanja 
evropskega semestra na podlagi člena 12 
Uredbe (EU) št. 472/201311ali je pod 
nadzorom v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 332/200212, bi moralo biti omogočeno, 
da se določbe te uredbe uporabljajo za 
zadevno državo članico v zvezi z izzivi in 
prednostnimi nalogami, opredeljenimi v 
ukrepih, določenih z zadevnimi uredbami.

črtano

_________________
11 UL L 140, 27.5.2013.
12 UL L 53, 23.2.2002.

Or. en

Predlog spremembe 56
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za informirano pripravo in 
izvajanje načrtov za okrevanje in odpornost 
s strani držav članic bi moral imeti Svet v 
okviru evropskega semestra možnost 
razpravljati o stanju zmogljivosti za 
okrevanje, odpornost in prilagajanje v 
Uniji. Za pridobivanje ustreznih dokazov 
bi morala ta razprava temeljiti na strateških 
in analitičnih informacijah Komisije, ki so 
na voljo v okviru evropskega semestra, in 
informacijah o izvajanju načrtov v 
predhodnih letih, če so te na voljo.

(18) Za informirano pripravo in 
izvajanje načrtov za okrevanje in odpornost 
s strani držav članic bi moral imeti Svet v 
okviru evropskega semestra možnost 
razpravljati o stanju zmogljivosti za 
okrevanje, odpornost, kohezijo in 
prilagajanje v Uniji. Za pridobivanje 
ustreznih dokazov bi morala ta razprava 
temeljiti na strateških in analitičnih 
informacijah Komisije in informacijah o 
izvajanju načrtov v predhodnih letih.

Or. en

Predlog spremembe 57
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek se izračuna na podlagi števila 
prebivalstva, inverzne vrednosti bruto 
domačega proizvoda (BDP) na prebivalca 
in relativne stopnje brezposelnosti v vsaki 
državi članici, zlasti deleža mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo (NEET), ozemeljskih 
neenakosti v državah članicah in stopnje 
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tveganja revščine vsake države članice.

Or. en

Predlog spremembe 58
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, ob 
upoštevanju stopnje depopulacije, 
inverzne vrednosti bruto domačega 
proizvoda (BDP) na prebivalca in 
njegovega padca zaradi pandemije 
COVID-19 ter relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 59
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
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razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca, relativne stopnje 
brezposelnosti v posameznih državah 
članicah in vsako četrtletje izmerjene 
razlike v BDP v obdobju med 2020 in 
2019. 

Or. fr

Predlog spremembe 60
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora). Ta najvišji 
prispevek bi bilo treba izračunati na 
podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

(19) Da bi zagotovili smiseln finančni 
prispevek, sorazmeren dejanskim potrebam 
držav članic za začetek in dokončanje 
reform iz načrta za okrevanje in odpornost, 
je primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru mehanizma na 
razpolago v smislu finančne podpore (tj. 
nepovratna finančna podpora), pri čemer 
se je treba izogniti zmanjšanju finančnih 
sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Ta 
najvišji prispevek bi bilo treba izračunati 
na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

Or. ro

Predlog spremembe 61
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov načrtov za okrevanje 
in odpornost držav članic in njihovo 
vsebino. Da bi zagotovili primernost 
postopkov, bi morale države članice načrt 
za okrevanje in odpornost predložiti 
najpozneje do 30. aprila, in sicer kot ločeno 
prilogo k nacionalnemu reformnemu 
programu. Za zagotovitev hitrega izvajanja 
bi morale imeti države članice možnost 
predložiti osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto, 
torej 15. oktobra predhodnega leta.

(20) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov načrtov za okrevanje 
in odpornost držav članic in njihovo 
vsebino. Da bi zagotovili primernost 
postopkov, bi morale države članice načrt 
za okrevanje in odpornost predložiti 
najpozneje do 30. aprila, in sicer kot ločeno 
prilogo k nacionalnemu reformnemu 
programu. Za zagotovitev hitrega izvajanja 
bi morale imeti države članice možnost 
predložiti osnutek načrta z začetkom 
15. oktobra predhodnega leta. Države 
članice euroobmočja morajo predložiti 
osnutek načrta skupaj s predlogom 
proračuna za prihodnje leto.

Or. en

Obrazložitev

Navesti je treba, da je predložitev predloga proračuna v oktobru potrebna za države članice 
euroobmočja.

Predlog spremembe 62
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov načrtov za okrevanje 
in odpornost držav članic in njihovo 
vsebino. Da bi zagotovili primernost 
postopkov, bi morale države članice načrt 
za okrevanje in odpornost predložiti 
najpozneje do 30. aprila, in sicer kot ločeno 
prilogo k nacionalnemu reformnemu 
programu. Za zagotovitev hitrega izvajanja 
bi morale imeti države članice možnost 

(20) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov načrtov za okrevanje 
in odpornost držav članic in njihovo 
vsebino. Da bi zagotovili primernost 
postopkov, bi morale države članice načrt 
za okrevanje in odpornost predložiti 
najpozneje do 30. aprila, in sicer kot ločeno 
prilogo k nacionalnemu reformnemu 
programu. Za zagotovitev hitrega izvajanja 
bi morale države članice predložiti osnutek 
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predložiti osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto, 
torej 15. oktobra predhodnega leta.

načrta skupaj s predlogom proračuna za 
prihodnje leto, torej 15. oktobra 
predhodnega leta. Načrte za okrevanje in 
odpornost, ki jih predložijo države članice, 
bi bilo treba objaviti.

Or. en

Predlog spremembe 63
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov načrtov za okrevanje 
in odpornost držav članic in njihovo 
vsebino. Da bi zagotovili primernost 
postopkov, bi morale države članice načrt 
za okrevanje in odpornost predložiti 
najpozneje do 30. aprila, in sicer kot 
ločeno prilogo k nacionalnemu 
reformnemu programu. Za zagotovitev 
hitrega izvajanja bi morale imeti države 
članice možnost predložiti osnutek načrta 
skupaj s predlogom proračuna za 
prihodnje leto, torej 15. oktobra 
predhodnega leta.

(20) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov načrtov za okrevanje 
in odpornost držav članic in njihovo 
vsebino. Da bi zagotovili primernost 
postopkov, bi morale države članice načrt 
za okrevanje in odpornost predložiti 
kadarkoli po začetku veljavnosti te 
uredbe, vendar najpozneje do 31. avgusta 
2024. Za zagotovitev hitrega izvajanja bi 
morale imeti države članice možnost 
predložiti osnutek načrta skupaj s 
primernimi informacijami o predlogu 
proračuna za obdobje šestih mesecev pred 
uradno predložitvijo načrta za okrevanje 
in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 64
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna (21) Da se zagotovi osredotočenost na 
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odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

zadevne reforme in naložbe, bi morale 
države članice, ki želijo prejeti podporo, 
Komisiji predložiti ustrezno obrazložen in 
utemeljen načrt za okrevanje in odpornost. 
Evropski parlament bi moral imeti na 
voljo vse informacije o pogajanjih med 
Komisijo in državami članicami o 
posameznih načrtih za okrevanje in 
odpornost v vseh fazah procesa, pa tudi 
pravočasen dostop do ocen stroškov 
reform in naložb že v fazi osnutkov. Načrt 
za okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za lastno 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeliti pričakovani učinek na potencial 
rasti, ustvarjanje delovnih mest ter 
gospodarsko in socialno odpornost, pa tudi 
na spodbujanje enakosti spolov in 
medgeneracijske enakosti; vključevati bi 
moral tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

Or. en

Predlog spremembe 65
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. 
Bistvenega pomena je, da so predstavniki 
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podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

ali organi na regionalni in lokalni ravni, 
gospodarski in družbeni partnerji ter 
organizacije civilne družbe udeleženi pri 
pripravi načrtov za okrevanje in 
odpornost in da jih potrdijo, preden so 
predloženi Komisiji. Načrt za okrevanje in 
odpornost bi moral določati podroben 
sklop ukrepov za lastno izvajanje, vključno 
s cilji in mejniki, ter opredeliti pričakovani 
učinek na potencial rasti, ustvarjanje 
delovnih mest ter gospodarsko in socialno 
odpornost; vključevati bi moral tudi 
ukrepe, povezane z zelenim in digitalnim 
prehodom; vsebovati bi moral obrazložitev 
skladnosti predlaganega načrta za 
okrevanje in odpornost z zadevnimi izzivi 
in prednostnimi nalogami posameznih 
držav članic, opredeljenimi v okviru 
evropskega semestra. V celotnem postopku 
bi si bilo treba prizadevati za tesno 
sodelovanje med Komisijo in državami 
članicami ter ga doseči.

Or. en

Predlog spremembe 66
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Ta načrt 
bi moral določati podroben sklop ukrepov 
za lastno izvajanje, vključno s cilji in 
mejniki, ter opredeljevati pričakovani 
učinek na potencial za trajnostno in 
vključujočo dolgoročno rast, privabljanje 
naložb, ustvarjanje visokokakovostnih 
delovnih mest za vse ter gospodarsko, 
ozemeljsko in socialno odpornost, ki bo 
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digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

omogočila boljše odzivanje na različne 
oblike simetričnih in asimteričnih 
pretresov; vključevati bi moral tudi ukrepe, 
povezane z zelenim in digitalnim 
prehodom, ukrepe za odpornost 
zdravstvenega sektorja in večjo 
konkurenčnost; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

Or. en

Obrazložitev

„Ozemeljska odpornost“ je nov pojem iz razpoložljivih študij, ki bo olajšal opredeljevanje 
regionalnih/lokalnih šibkih točk v procesu odločanja in preobrazbo družbeno-ekoloških in 
tehnoloških sistemov. Ozemeljska odpornost je nov koncept, ki bo zmanjšal razkorak med 
teorijami o odpornosti in njihovo izvedbo v obliki prostorskih načrtov in projektov.

Predlog spremembe 67
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Ta načrt 
bi moral določati podroben sklop ukrepov 
za lastno izvajanje, vključno s cilji in 
mejniki, ter opredeliti pričakovani učinek 
na potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno 
odpornost; vključevati bi moral tudi 
ukrepe, povezane z zelenim in digitalnim 
prehodom. V celotnem postopku bi si bilo 
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digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

treba prizadevati za tesno sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami ter ga 
doseči.

Or. en

Predlog spremembe 68
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Ta načrt 
bi moral določati podroben sklop ukrepov 
za lastno izvajanje, vključno s cilji in 
mejniki, ter opredeliti pričakovani učinek 
na potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest, zlasti za mlade in ženske, 
povečevanje socialnih pravic ter 
gospodarsko in socialno odpornost; 
vključevati bi moral tudi ukrepe, povezane 
z zelenim in digitalnim prehodom; 
vsebovati bi moral obrazložitev skladnosti 
predlaganega načrta za okrevanje in 
odpornost z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra. V celotnem postopku bi si bilo 
treba prizadevati za tesno sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami ter ga 
doseči.

Or. en
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Predlog spremembe 69
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta 
za okrevanje in odpornost na potencial 
rasti, ustvarjanje delovnih mest ter 
gospodarsko in socialno odpornost; 
vključevati bi moral tudi ukrepe, povezane 
z zelenim in digitalnim prehodom; 
vsebovati bi moral obrazložitev skladnosti 
predlaganega načrta za okrevanje in 
odpornost z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra. V celotnem postopku bi si bilo 
treba prizadevati za tesno sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami ter ga 
doseči.

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Ta načrt 
bi moral določati podroben sklop ukrepov 
za lastno izvajanje, vključno s cilji in 
mejniki, ter opredeliti sektorje, ki zelo 
zaostajajo, in pričakovani učinek na 
potencial rasti, ustvarjanje delovnih mest 
ter gospodarsko in socialno odpornost; 
vključevati bi moral tudi ukrepe, povezane 
z zelenim in digitalnim prehodom; 
vsebovati bi moral obrazložitev skladnosti 
predlaganega načrta za okrevanje in 
odpornost z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra. V celotnem postopku bi si bilo 
treba prizadevati za tesno sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami ter ga 
doseči.

Or. ro

Predlog spremembe 70
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 

(21) Da se zagotovi nacionalna 
odgovornost in osredotočenost na zadevne 
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reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost; vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom; vsebovati bi moral 
obrazložitev skladnosti predlaganega 
načrta za okrevanje in odpornost z 
zadevnimi izzivi in prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, opredeljenimi v 
okviru evropskega semestra. V celotnem 
postopku bi si bilo treba prizadevati za 
tesno sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami ter ga doseči.

reforme in naložbe, bi morale države 
članice, ki želijo prejeti podporo, Komisiji 
predložiti ustrezno obrazložen in utemeljen 
načrt za okrevanje in odpornost. Načrt za 
okrevanje in odpornost bi moral določati 
podroben sklop ukrepov za njegovo 
izvajanje, vključno s cilji in mejniki, ter 
opredeljevati pričakovani učinek načrta za 
okrevanje in odpornost na potencial rasti, 
ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost. Vključevati bi moral 
tudi ukrepe, povezane z zelenim in 
digitalnim prehodom, s katerimi bi 
podpirali potrebno okrevanje gospodarstev 
držav članic s ponovno preselitvijo 
proizvodnje ter spodbujanjem kratkih 
proizvodnih verig. V celotnem postopku bi 
si bilo treba prizadevati za tesno 
sodelovanje med Komisijo in državami 
članicami ter ga doseči.

Or. fr

Predlog spremembe 71
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih 
predlagajo države članice, in morala 
delovati v tesnem sodelovanju z zadevnimi 
državami članicami. Komisija bo v celoti 
spoštovala nacionalno odgovornost za 
potek procesa ter bo zato upoštevala 
utemeljitev in elemente, ki jih bo navedla 
zadevna država članica, ter ocenila: ali se 
pričakuje, da bo načrt za okrevanje in 
odpornost, ki ga predlaga država članica, 
prispeval k učinkovitemu obravnavanju 
izzivov, opredeljenih v ustreznem 
priporočilu za posamezno državo, 
naslovljenem na zadevno državo članico, 

(22) Komisija bi morala tesno 
sodelovati z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila, ali načrt vsebuje 
ukrepe, ki učinkovito prispevajo k 
zelenemu in digitalnemu prehodu ter 
obravnavanju izzivov, ki ju prinašata; ali se 
pričakuje, da bo načrt imel trajen učinek v 
zadevni državi članici; ali se pričakuje, da 
bo načrt učinkovito prispeval h krepitvi 
potenciala rasti, ustvarjanju delovnih mest 
ter h gospodarski in socialni odpornosti 
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ali v drugih ustreznih dokumentih, ki jih 
je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra; ali načrt vsebuje 
ukrepe, ki učinkovito prispevajo k 
zelenemu in digitalnemu prehodu ter 
obravnavanju izzivov, ki ju prinašata; ali se 
pričakuje, da bo načrt imel trajen učinek v 
zadevni državi članici; ali se pričakuje, da 
bo načrt učinkovito prispeval h krepitvi 
potenciala rasti, ustvarjanju delovnih mest 
ter h gospodarski in socialni odpornosti 
države članice, ublažil gospodarske in 
socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

države članice, ublažil gospodarske in 
socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 72
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
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ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu, večji odpornosti 
zdravstvenega varstva, večji 
konkurenčnosti ter obravnavanju izzivov, 
ki jih prinašajo; ali se pričakuje, da bo 
načrt imel trajen učinek v zadevni državi 
članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
za trajnostno in vključujočo dolgoročno 
rast, privabljanju naložb, ustvarjanju 
visokokakovostnih delovnih mest za vse ter 
h gospodarski, teritorialni in socialni 
odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije za skladnejši razvoj v 
državah članicah; ali je utemeljitev, ki jo 
je država članica podala o ocenjenih 
skupnih stroških predloženega načrta za 
okrevanje in odpornost, razumna in 
verjetna ter sorazmerna s pričakovanim 
učinkom na gospodarstvo in zaposlovanje; 
ali predlagani načrt za okrevanje in 
odpornost vsebuje ukrepe za izvajanje 
reform in javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne, učinkovite in 
ustrezne ukrepe; in ali se pričakuje, da bo 
ureditev, ki jo je predlagala zadevna država 
članica, zagotovila učinkovito izvajanje 
načrta za okrevanje in odpornost, vključno 
s predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en
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Predlog spremembe 73
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, in privolitev vseh sodelujočih 
deležnikov, ter ocenila: ali se pričakuje, da 
bo načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
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zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 74
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo upoštevala 
utemeljitev in elemente, ki jih bo navedla 
zadevna država članica, ter ocenila: ali se 
pričakuje, da bo načrt za okrevanje in 
odpornost, ki ga predlaga država članica, 
prispeval k učinkovitemu obravnavanju 
izzivov, opredeljenih v ustreznem 
priporočilu za posamezno državo, 
naslovljenem na zadevno državo članico, 
ali v drugih ustreznih dokumentih, ki jih je 
Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra; ali načrt vsebuje 
ukrepe, ki učinkovito prispevajo k 
zelenemu in digitalnemu prehodu ter 
obravnavanju izzivov, ki ju prinašata; ali se 
pričakuje, da bo načrt imel trajen učinek v 
zadevni državi članici; ali se pričakuje, da 
bo načrt učinkovito prispeval h krepitvi 
potenciala rasti, ustvarjanju delovnih mest 
ter h gospodarski in socialni odpornosti 
države članice, ublažil gospodarske in 
socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
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kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 75
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 

(22) Komisija bi morala oceniti načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih predlagajo 
države članice, in morala delovati v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami. Komisija bo v celoti spoštovala 
nacionalno odgovornost za potek procesa 
ter bo zato upoštevala utemeljitev in 
elemente, ki jih bo navedla zadevna država 
članica, ter ocenila: ali se pričakuje, da bo 
načrt za okrevanje in odpornost, ki ga 
predlaga država članica, prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra; ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ter obravnavanju 
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izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe; in ali se 
pričakuje, da bo ureditev, ki jo je 
predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

izzivov, ki ju prinašata; ali se pričakuje, da 
bo načrt imel trajen učinek v zadevni 
državi članici; ali se pričakuje, da bo načrt 
učinkovito prispeval h krepitvi potenciala 
rasti, ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o ocenjenih skupnih stroških 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje; ali 
predlagani načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
naložbenih projektov, ki predstavljajo 
dosledne ukrepe; in ali se pričakuje, da bo 
ureditev, ki jo je predlagala zadevna država 
članica, zagotovila učinkovito izvajanje 
načrta za okrevanje in odpornost, vključno 
s predlaganimi mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi te spremembe bo več naložb upravičenih do podpore iz mehanizma za okrevanje in 
odpornost.

Predlog spremembe 76
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) V prilogi k tej uredbi bi bilo treba 
določiti primerne smernice, ki bi služile kot 
podlaga za Komisijo, da na pregleden in 
pravičen način oceni načrte za okrevanje in 

(23) V prilogi k tej uredbi bi bilo treba 
določiti primerne smernice, ki bi služile kot 
podlaga za Komisijo, da na pregleden in 
pravičen način oceni načrte za okrevanje in 
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odpornost ter določi finančni prispevek v 
skladu s cilji in drugimi zadevnimi 
zahtevami iz te uredbe. V interesu 
preglednosti in učinkovitosti bi bilo treba v 
ta namen vzpostaviti ocenjevalno lestvico 
za oceno načrtov za okrevanje in 
odpornost.

odpornost ter določi finančni prispevek v 
skladu s cilji in drugimi zadevnimi 
zahtevami iz te uredbe. V interesu 
preglednosti in učinkovitosti bi bilo treba v 
ta namen vzpostaviti ocenjevalno lestvico 
za oceno načrtov za okrevanje in 
odpornost. Te smernice bi morale 
vsebovati metodologijo za sledenje 
uporabi in učinku javnega financiranja 
EU na podnebje in okolje ter zagotoviti, 
da bodo uresničeni tako podnebni in 
energetski cilji Unije za leto 2030 kot 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050.

Or. en

Predlog spremembe 77
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi pripomogli k pripravi 
visokokakovostnih načrtov in Komisiji 
pomagali pri ocenjevanju načrtov za 
okrevanje in odpornost, ki so jih 
predložile države članice, ter ocenjevanju 
stopnje doseganja teh reform, bi bilo treba 
predvideti možnost strokovnega 
svetovanja in, na zahtevo države članice, 
medsebojnega svetovanja.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 78
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(25) Zaradi poenostavitve bi morala 
določitev finančnega prispevka potekati po 
enostavnih merilih. Finančni prispevek bi 
bilo treba določiti na podlagi ocenjenih 
skupnih stroškov načrta za okrevanje in 
odpornost, ki ga predlaga zadevna država 
članica.

(25) Zaradi poenostavitve bi morala 
določitev finančnega prispevka potekati po 
enostavnih merilih s prilagodljivimi 
postopki za izvajanje po meri potreb držav 
članic. Finančni prispevek bi bilo treba 
določiti na podlagi ocenjenih skupnih 
stroškov načrta za okrevanje in odpornost, 
ki ga predlaga zadevna država članica.

Or. ro

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev okrepljene finančne 
podpore v prvih letih po krizi ter 
združljivosti z razpoložljivim 
financiranjem za ta mehanizem, bi morala 
biti sredstva državam članicam na voljo za 
dodelitev do 31. decembra 2024. V ta 
namen bi morale biti do 31. decembra 2022 
pravno prevzete obveznosti v višini vsaj 60 
odstotkov zneska, ki je na voljo za 
nepovratno podporo. Obveznosti glede 
preostalega zneska bi morale biti pravno 
prevzete do 31. decembra 2024.

(27) Za zagotovitev večje finančne 
podpore v prvih letih po krizi ter 
združljivosti z razpoložljivim 
financiranjem za ta mehanizem bi morala 
biti sredstva državam članicam na voljo za 
dodelitev do 31. decembra 2024. V ta 
namen bi morale biti do 31. decembra 2022 
pravno prevzete obveznosti v višini vsaj 70 
odstotkov zneska, ki je na voljo za 
nepovratno podporo. Obveznosti glede 
preostalega zneska bi morale biti pravno 
prevzete do 31. decembra 2024.

Or. en

Predlog spremembe 80
Corina Crețu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev okrepljene finančne 
podpore v prvih letih po krizi ter 
združljivosti z razpoložljivim 

(27) Za zagotovitev večje finančne 
podpore v prvih letih po krizi ter 
združljivosti z razpoložljivim 
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financiranjem za ta mehanizem, bi morala 
biti sredstva državam članicam na voljo za 
dodelitev do 31. decembra 2024. V ta 
namen bi morale biti do 31. decembra 2022 
pravno prevzete obveznosti v višini vsaj 60 
odstotkov zneska, ki je na voljo za 
nepovratno podporo. Obveznosti glede 
preostalega zneska bi morale biti pravno 
prevzete do 31. decembra 2024.

financiranjem za ta mehanizem bi morala 
biti sredstva državam članicam na voljo za 
dodelitev do 31. decembra 2025. V ta 
namen bi morale biti do 31. decembra 2024 
pravno prevzete obveznosti v višini vsaj 60 
odstotkov zneska, ki je na voljo za 
nepovratno podporo. Obveznosti glede 
preostalega zneska bi morale biti pravno 
prevzete do 31. decembra 2025.

Or. en

Predlog spremembe 81
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 
odpornost, zlasti v zvezi z zelenim in 
digitalnim prehodom, ter posledično 
stroški načrta, ki presegajo najvišji finančni 
prispevek, (ki bo) dodeljen kot nepovraten 
prispevek. Prošnjo za posojilo bi moralo 
biti mogoče vložiti skupaj s predložitvijo 
načrta. Če se prošnja za posojilo vloži v 
drugem trenutku, bi ji bilo treba priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji. Za zagotovitev okrepljenega 
financiranja v začetni fazi bi morale države 
članice zaprositi za podporo v obliki 
posojila najpozneje do 31. avgusta 2024. 
Za namene dobrega finančnega 
poslovodenja bi bilo treba omejiti skupni 
znesek vseh posojil, odobrenih v skladu s 
to uredbo. Poleg tega največji obseg 
posojila za posamezno državo članico ne bi 
smel presegati 4,7 % njenega bruto 
nacionalnega dohodka. Vendar bi moralo 
biti mogoče v izjemnih okoliščinah in ob 
upoštevanju razpoložljivih virov zgornjo 
mejo zneska zvišati. Iz istih razlogov 

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi naložbami iz 
načrta za okrevanje in odpornost, ter 
posledično stroški načrta, ki presegajo 
najvišji finančni prispevek, (ki bo) 
dodeljen kot nepovraten prispevek. Prošnjo 
za posojilo bi moralo biti mogoče vložiti 
skupaj s predložitvijo načrta. Če se prošnja 
za posojilo vloži v drugem trenutku, bi ji 
bilo treba priložiti spremenjen načrt z 
dodatnimi mejniki in cilji. Za zagotovitev 
večjega financiranja v začetni fazi bi 
morale države članice zaprositi za podporo 
v obliki posojila najpozneje do 
31. avgusta 2024. Za namene dobrega 
finančnega poslovodenja bi bilo treba 
omejiti skupni znesek vseh posojil, 
odobrenih v skladu s to uredbo. Poleg tega 
največji obseg posojila za posamezno 
državo članico ne bi smel presegati 4,7 % 
njenega bruto nacionalnega dohodka. 
Vendar bi moralo biti mogoče v izjemnih 
okoliščinah in ob upoštevanju 
razpoložljivih virov zgornjo mejo zneska 
zvišati. V vsakem primeru bi bilo treba 
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dobrega finančnega poslovodenja bi bilo 
treba omogočiti izplačevanje posojila v 
obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov.

omogočiti izplačevanje posojila v obrokih.

Or. en

Predlog spremembe 82
Corina Crețu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 
odpornost, zlasti v zvezi z zelenim in 
digitalnim prehodom, ter posledično stroški 
načrta, ki presegajo najvišji finančni 
prispevek, (ki bo) dodeljen kot nepovraten 
prispevek. Prošnjo za posojilo bi moralo 
biti mogoče vložiti skupaj s predložitvijo 
načrta. Če se prošnja za posojilo vloži v 
drugem trenutku, bi ji bilo treba priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji. Za zagotovitev okrepljenega 
financiranja v začetni fazi bi morale države 
članice zaprositi za podporo v obliki 
posojila najpozneje do 31. avgusta 2024. 
Za namene dobrega finančnega 
poslovodenja bi bilo treba omejiti skupni 
znesek vseh posojil, odobrenih v skladu s 
to uredbo. Poleg tega največji obseg 
posojila za posamezno državo članico ne bi 
smel presegati 4,7 % njenega bruto 
nacionalnega dohodka. Vendar bi moralo 
biti mogoče v izjemnih okoliščinah in ob 
upoštevanju razpoložljivih virov zgornjo 
mejo zneska zvišati. Iz istih razlogov 
dobrega finančnega poslovodenja bi bilo 
treba omogočiti izplačevanje posojila v 
obrokih glede na izpolnjevanje rezultatov.

(29) Prošnjo za posojilo bi bilo treba 
utemeljiti s finančnimi potrebami, 
povezanimi z dodatnimi reformami in 
naložbami iz načrta za okrevanje in 
odpornost, zlasti v zvezi z zelenim in 
digitalnim prehodom, ter posledično stroški 
načrta, ki presegajo najvišji finančni 
prispevek, (ki bo) dodeljen kot nepovraten 
prispevek. Prošnjo za posojilo bi moralo 
biti mogoče vložiti skupaj s predložitvijo 
načrta. Če se prošnja za posojilo vloži v 
drugem trenutku, bi ji bilo treba priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji. Za zagotovitev večjega financiranja v 
začetni fazi bi morale države članice 
zaprositi za podporo v obliki posojila 
najpozneje do 31. avgusta 2025. Za 
namene dobrega finančnega poslovodenja 
bi bilo treba omejiti skupni znesek vseh 
posojil, odobrenih v skladu s to uredbo. 
Poleg tega največji obseg posojila za 
posamezno državo članico ne bi smel 
presegati 4,7 % njenega bruto nacionalnega 
dohodka. Vendar bi moralo biti mogoče v 
izjemnih okoliščinah in ob upoštevanju 
razpoložljivih virov zgornjo mejo zneska 
zvišati. Iz istih razlogov dobrega 
finančnega poslovodenja bi bilo treba 
omogočiti izplačevanje posojila v obrokih 
glede na izpolnjevanje rezultatov.

Or. en
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Predlog spremembe 83
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Države članice bi morale imeti 
možnost ob obrazložitvi zahtevati 
spremembo načrta za okrevanje in 
odpornost v obdobju izvajanja, če 
objektivne okoliščine upravičujejo takšno 
ukrepanje. Komisija bi morala obrazloženo 
zahtevo oceniti in v štirih mesecih sprejeti 
nov sklep.

(30) Države članice bi morale imeti 
možnost ob obrazložitvi zahtevati 
spremembo načrta za okrevanje in 
odpornost v obdobju izvajanja, če 
objektivne okoliščine upravičujejo takšno 
ukrepanje. Komisija bi morala obrazloženo 
zahtevo oceniti in v treh mesecih sprejeti 
nov sklep.

Or. en

Predlog spremembe 84
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za dobro finančno poslovodenje bi 
bilo treba določiti posebna pravila za 
proračunske obveznosti, plačila, začasno 
prekinitev, razveljavitev in izterjavo 
sredstev. Za zagotovitev predvidljivosti bi 
moralo biti državam članicam omogočeno, 
da zahtevke za plačila predložijo vsaki dve 
leti. Plačila bi se morala izplačevati v 
obrokih in bi morala temeljiti na pozitivni 
oceni Komisije glede tega, kako država 
članica izvaja načrt za okrevanje in 
odpornost. Začasna prekinitev in 
razveljavitev finančnega prispevka bi 
morala biti mogoča, kadar država članica 
načrta za okrevanje in odpornost ne izvaja 
zadovoljivo. Vzpostaviti bi bilo treba 

(32) Za dobro finančno poslovodenje bi 
bilo treba določiti posebna pravila za 
proračunske obveznosti, plačila, začasno 
prekinitev, razveljavitev in izterjavo 
sredstev. Za zagotovitev predvidljivosti bi 
moralo biti državam članicam omogočeno, 
da zahtevke za plačila predložijo vsaki dve 
leti. Plačila bi se morala izplačevati v 
obrokih in bi morala temeljiti na pozitivni 
oceni Komisije glede tega, kako država 
članica izvaja načrt za okrevanje in 
odpornost. Začasna prekinitev in 
razveljavitev finančnega prispevka bi 
morala biti mogoča, kadar država članica 
načrta za okrevanje in odpornost ne izvaja 
zadovoljivo. Vzpostaviti bi bilo treba 
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ustrezne kontradiktorne postopke za 
zagotavljanje, da sklep Komisije v zvezi z 
začasno prekinitvijo, razveljavitvijo in 
izterjavo plačanih zneskov spoštuje pravico 
držav članic, da predložijo pripombe.

ustrezne kontradiktorne postopke za 
zagotavljanje, da sklep Komisije v zvezi z 
začasno prekinitvijo, razveljavitvijo in 
izterjavo plačanih zneskov spoštuje pravico 
držav članic, da predložijo pripombe. 
Komisija bi morala o sklepu o začasni 
prekinitvi ali razveljavitvi finančnih 
prispevkov državi članici obvestiti 
Evropski parlament in Svet. Za učinkovito 
spremljanje izvajanja bi morale države 
članice vsako četrtletje v procesu 
evropskega semestra poročati o napredku 
pri uresničevanju načrta za okrevanje in 
odpornost. Ta poročila, ki bi jih pripravile 
zadevne države članice, bi se morala 
ustrezno odražati v nacionalnih 
reformnih programih, ki bi se morali 
uporabljati kot orodje za poročanje o 
napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za dobro finančno poslovodenje bi 
bilo treba določiti posebna pravila za 
proračunske obveznosti, plačila, začasno 
prekinitev, razveljavitev in izterjavo 
sredstev. Za zagotovitev predvidljivosti bi 
moralo biti državam članicam omogočeno, 
da zahtevke za plačila predložijo vsaki dve 
leti. Plačila bi se morala izplačevati v 
obrokih in bi morala temeljiti na pozitivni 
oceni Komisije glede tega, kako država 
članica izvaja načrt za okrevanje in 
odpornost. Začasna prekinitev in 
razveljavitev finančnega prispevka bi 
morala biti mogoča, kadar država članica 
načrta za okrevanje in odpornost ne izvaja 
zadovoljivo. Vzpostaviti bi bilo treba 

(32) Za zagotovitev predvidljivosti bi 
moralo biti državam članicam omogočeno, 
da zahtevke za plačila predložijo vsaki dve 
leti. Plačila bi se morala izplačevati v 
obrokih in bi morala temeljiti na pozitivni 
oceni Komisije glede tega, kako država 
članica izvaja načrt za okrevanje in 
odpornost. Začasna prekinitev finančnega 
prispevka bi morala biti mogoča, kadar 
država članica načrta za okrevanje in 
odpornost ne izvaja zadovoljivo. 
Vzpostaviti bi bilo treba ustrezne 
kontradiktorne postopke za zagotavljanje, 
da sklep Komisije v zvezi z začasno 
prekinitvijo spoštuje pravico držav članic, 
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ustrezne kontradiktorne postopke za 
zagotavljanje, da sklep Komisije v zvezi z 
začasno prekinitvijo, razveljavitvijo in 
izterjavo plačanih zneskov spoštuje 
pravico držav članic, da predložijo 
pripombe.

da predložijo pripombe.

Or. en

Predlog spremembe 86
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za dobro finančno poslovodenje bi 
bilo treba določiti posebna pravila za 
proračunske obveznosti, plačila, začasno 
prekinitev, razveljavitev in izterjavo 
sredstev. Za zagotovitev predvidljivosti bi 
moralo biti državam članicam omogočeno, 
da zahtevke za plačila predložijo vsaki dve 
leti. Plačila bi se morala izplačevati v 
obrokih in bi morala temeljiti na pozitivni 
oceni Komisije glede tega, kako država 
članica izvaja načrt za okrevanje in 
odpornost. Začasna prekinitev in 
razveljavitev finančnega prispevka bi 
morala biti mogoča, kadar država članica 
načrta za okrevanje in odpornost ne izvaja 
zadovoljivo. Vzpostaviti bi bilo treba 
ustrezne kontradiktorne postopke za 
zagotavljanje, da sklep Komisije v zvezi z 
začasno prekinitvijo, razveljavitvijo in 
izterjavo plačanih zneskov spoštuje pravico 
držav članic, da predložijo pripombe.

(32) Za dobro finančno poslovodenje bi 
bilo treba določiti posebna pravila za 
proračunske obveznosti, plačila, začasno 
prekinitev, razveljavitev in izterjavo 
sredstev. Za zagotovitev predvidljivosti bi 
moralo biti državam članicam omogočeno, 
da zahtevke za plačila predložijo vsaki dve 
leti. Plačila bi se morala izplačevati v 
obrokih in bi morala temeljiti na pozitivni 
oceni Komisije glede tega, kako država 
članica izvaja načrt za okrevanje in 
odpornost, v primeru pomanjkljivosti pa bi 
bilo treba dati prednost popravnim 
ukrepom in šele nato sprejeti sankcije.  
Začasna prekinitev in razveljavitev 
finančnega prispevka bi morala biti 
mogoča, kadar država članica načrta za 
okrevanje in odpornost ne izvaja 
zadovoljivo. Vzpostaviti bi bilo treba 
ustrezne kontradiktorne postopke za 
zagotavljanje, da sklep Komisije v zvezi z 
začasno prekinitvijo, razveljavitvijo in 
izterjavo plačanih zneskov spoštuje pravico 
držav članic, da predložijo pripombe.

Or. ro

Predlog spremembe 87
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za učinkovito spremljanje izvajanja 
bi morale države članice vsako četrtletje v 
okviru procesa evropskega semestra 
poročati o napredku pri uresničevanju 
načrta za okrevanje in odpornost. Taka 
poročila, ki jih pripravijo zadevne države 
članice, bi se morala ustrezno odražati v 
nacionalnih reformnih programih, ki bi se 
morali uporabljati kot orodje za poročanje 
o napredku k uresničitvi načrta za 
okrevanje in odpornost.

(33) Za učinkovito spremljanje izvajanja 
bi morale države članice vsako leto 
poročati o napredku pri uresničevanju 
načrta za okrevanje in odpornost. Ta 
poročila, ki bi jih pripravile zadevne 
države članice, bi morala biti ustrezno 
odražena v nacionalnih reformnih 
programih, ki bi jih morali uporabljati kot 
orodje za poročanje o napredku pri 
uresničevanju načrta za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 88
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za učinkovito spremljanje izvajanja 
bi morale države članice vsako četrtletje v 
okviru procesa evropskega semestra 
poročati o napredku pri uresničevanju 
načrta za okrevanje in odpornost. Taka 
poročila, ki jih pripravijo zadevne države 
članice, bi se morala ustrezno odražati v 
nacionalnih reformnih programih, ki bi se 
morali uporabljati kot orodje za poročanje 
o napredku k uresničitvi načrta za 
okrevanje in odpornost.

(33) Za učinkovito spremljanje izvajanja 
bi morale države članice dvakrat letno v 
procesu evropskega semestra poročati o 
napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost. Ta poročila, ki bi 
jih pripravile zadevne države članice, bi 
morala biti ustrezno odražena v 
nacionalnih reformnih programih, ki bi jih 
morali uporabljati kot orodje za poročanje 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost.

Or. en

Obrazložitev

Poročanje o napredku pri izvajanju bi moralo biti manj pogosto, da se prepreči 
preobremenitev evropskega semestra. Poleg tega bo v tako kratkem obdobju težko spremljati 
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napredek.

Predlog spremembe 89
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za učinkovito spremljanje izvajanja 
bi morale države članice vsako četrtletje v 
okviru procesa evropskega semestra 
poročati o napredku pri uresničevanju 
načrta za okrevanje in odpornost. Taka 
poročila, ki jih pripravijo zadevne države 
članice, bi se morala ustrezno odražati v 
nacionalnih reformnih programih, ki bi se 
morali uporabljati kot orodje za poročanje 
o napredku k uresničitvi načrta za 
okrevanje in odpornost.

(33) Za učinkovito spremljanje izvajanja 
bi morale države članice vsakih šest 
mesecev v procesu evropskega semestra 
poročati o napredku pri uresničevanju 
načrta za okrevanje in odpornost. Ta 
poročila, ki bi jih pripravile zadevne 
države članice, bi morala biti ustrezno 
odražena v nacionalnih reformnih 
programih, ki bi jih morali uporabljati kot 
orodje za poročanje o napredku pri 
uresničevanju načrta za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 90
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za namene preglednosti bi bilo 
treba načrte za okrevanje in odpornost, ki 
jih sprejme Komisija, sporočiti 
Evropskemu parlamentu in Svetu, 
Komisija pa bi morala opraviti primerne 
dejavnosti komuniciranja.

(34) Za namene preglednosti se načrte 
za okrevanje in odpornost, ki jih sprejme 
Komisija, ter celoten seznam končnih 
upravičencev posreduje Evropskemu 
parlamentu in Svetu, Komisija pa bi morala 
opraviti primerne dejavnosti 
komuniciranja.

Or. en
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Predlog spremembe 91
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 
je mehanizem za okrevanje in odpornost, 
vzpostavljen s to uredbo, treba oceniti na 
podlagi informacij, zbranih na podlagi 
posebnih zahtev glede spremljanja, pri 
čemer se je treba izogniti pretiranemu 
urejanju in upravnim bremenom, zlasti za 
države članice. Te zahteve bi morale po 
potrebi vključevati merljive kazalnike, ki 
bodo podlaga za oceno učinkov 
mehanizma na terenu.

(36) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 
je mehanizem za okrevanje in odpornost, 
vzpostavljen s to uredbo, treba oceniti na 
podlagi informacij, zbranih prek posebnih 
zahtev glede spremljanja, pri čemer se je 
treba izogniti pretiranemu urejanju in 
upravnim bremenom, zlasti za države 
članice. Te zahteve bi morale po potrebi 
vključevati merljive kazalnike, ki bodo 
podlaga za oceno učinkov mehanizma na 
terenu. Komisija v smernice, ki so 
priložene tej uredbi, vključi seznam 
kazalnikov, ki se uporabljajo za oceno 
mehanizma za okrevanje in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 92
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Primerno je, da Komisija o 
izvajanju mehanizma iz te uredbe letno 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. 
To poročilo bi moralo vsebovati 

(37) Komisija o izvajanju mehanizma iz 
te uredbe predloži letno poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu. To 
poročilo bi moralo vsebovati informacije o 



AM\1213024SL.docx 67/146 PE655.985v02-00

SL

informacije o napredku držav članic pri 
odobrenih načrtih za okrevanje in 
odpornost; vsebovati bi moralo tudi 
informacije o obsegu prihodkov, 
dodeljenih mehanizmu v okviru 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje v 
preteklem letu, razčlenjen po proračunskih 
vrsticah, ter prispevkih zneskov, 
pridobljenih iz Instrumenta Evropske unije 
za okrevanje, k doseganju ciljev 
mehanizma.

napredku posamezne države članice pri 
odobrenih načrtih za okrevanje in 
odpornost; vsebovati bi moralo tudi 
informacije o obsegu prihodkov, 
dodeljenih mehanizmu v okviru 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje v 
preteklem letu, razčlenjenih po 
proračunskih vrsticah, ter prispevkih 
zneskov, pridobljenih iz Instrumenta 
Evropske unije za okrevanje, k doseganju 
ciljev mehanizma. Parlament sprejme 
resolucijo o letnem poročilu, ki ga objavi 
Komisija. Za namene preglednosti 
Komisija objavi celoten seznam 
upravičencev.

Or. en

Predlog spremembe 93
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Načrte za okrevanje in odpornost, 
ki jih morajo izvesti države članice, ter 
ustrezen finančni prispevek, ki se jim 
dodeli, bi morala določiti Komisija z 
izvedbenim aktom. Za zagotovitev enotnih 
pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba 
na Komisijo prenesti izvedbena 
pooblastila. Izvedbena pooblastila v zvezi s 
sprejetjem načrtov za okrevanje in 
odpornost ter izplačilom finančne podpore 
ob izpolnitvi ustreznih mejnikov in ciljev 
bi morala Komisija izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta v okviru postopka 
pregleda iz navedene uredbe13. Po 
sprejetju izvedbenega akta bi morali imeti 
zadevna država članica in Komisija 
možnost, da se dogovorita o nekaterih 
tehničnih operativnih ureditvah, ki 

(39) Načrte za okrevanje in odpornost, 
ki jih morajo izvesti države članice, ter 
ustrezen finančni prispevek, ki se jim 
dodeli, bi morala določiti Komisija z 
delegiranim aktom. Ko Komisija odobri 
načrte za okrevanje in odpornost, 
Parlament sprejme resolucijo, v kateri 
zapiše, da ne bo nasprotoval odločitvi 
Komisije, ali pa uporabi veto zoper 
delegirani akt. Po sprejetju delegiranega 
akta bi morali imeti zadevna država članica 
in Komisija možnost, da se dogovorita o 
nekaterih tehničnih operativnih ureditvah, 
ki podrobno opredeljujejo vidike izvajanja 
glede rokov, kazalnikov v zvezi z mejniki 
in cilji ter dostopom do osnovnih podatkov. 
Da se zagotovi stalna ustreznost 
operativnih ureditev z vidika prevladujočih 
okoliščin med izvajanjem načrta za 
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podrobno opredeljujejo vidike izvajanja 
glede rokov, kazalnikov v zvezi z mejniki 
in cilji ter dostopom do osnovnih podatkov. 
Da se zagotovi stalna ustreznost 
operativnih ureditev z vidika prevladujočih 
okoliščin med izvajanjem načrta za 
okrevanje in odpornost, bi moralo biti 
mogoče take tehnične ureditve spremeniti z 
medsebojnim soglasjem. 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.

okrevanje in odpornost, bi moralo biti 
mogoče take tehnične ureditve spremeniti z 
medsebojnim soglasjem.

_________________
13 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 
na podlagi katerih države članice 
nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil 
Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 94
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) 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, varstvo 
končnih upravičencev pa je ključno za 
omogočanje javnih naložb in reform, s 
katerimi bi zagotovili, da bodo bolj 
odporni in bolj pripravljeni na prihodnost. 
Lokalni in regionalni organi, organizacije 
civilne družbe, nevladne organizacije ali 
MSP 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 neposredno ali posredno 
upravljati sredstva s prejemniki, brez 
sodelovanja nacionalnih vlad, ki kršijo 
načelo pravne države.

Or. en

Predlog spremembe 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(40) V skladu s finančno uredbo, 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9515, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9616in 
Uredbo Sveta (EU) 2017/193917bi bilo 
treba finančne interese Unije zaščititi s 
sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo 
preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in 
preiskovanje nepravilnosti in goljufij, 
povračilo izgubljenih, neupravičeno 
izplačanih ali nepravilno porabljenih 
sredstev ter po potrebi naložitev upravnih 
sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo 
(EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo 
(Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad 
za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja 
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 
Evropsko javno tožilstvo (EJT) lahko 
preiskuje in preganja goljufije in druga 
kazniva dejanja, ki škodujejo finančnim 
interesom Unije, kot je določeno v 
Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta18. V skladu s finančno 
uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki 
prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati 
pri zaščiti finančnih interesov Unije ter 
Komisiji, uradu OLAF, EJT in 
Evropskemu računskemu sodišču podeliti 
potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, 
da vse tretje osebe, ki so vključene v 
izvrševanje sredstev Unije, Komisiji, uradu 
OLAF, EJT in Evropskemu računskemu 
sodišču podelijo enakovredne pravice.

(40) V skladu s finančno uredbo, 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9515, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9616 in 
Uredbo Sveta (EU) 2017/193917 bi bilo 
treba finančne interese Unije zaščititi s 
sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo 
preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in 
preiskovanje nepravilnosti in goljufij, 
povračilo izgubljenih, neupravičeno 
izplačanih ali nepravilno porabljenih 
sredstev ter po potrebi naložitev upravnih 
sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo 
(EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo 
(Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad 
za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja 
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 s finančno uredbo mora vsaka oseba 
ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v 
celoti sodelovati pri zaščiti finančnih 
interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF 
in Evropskemu računskemu sodišču 
podeliti potrebne pravice in dostop ter 
zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so 
vključene v izvrševanje sredstev Unije, 
Komisiji, uradu OLAF in Evropskemu 
računskemu sodišču podelijo enakovredne 
pravice.

_________________ _________________
14 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 
in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 

14 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta 
(Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 
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(UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 18.9.2013, str. 1).
15 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

15 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

16 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

16 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

17 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. 
oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 
sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 
Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 
283, 31.10.2017, str. 1).

17 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 
12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 
sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 
Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL 
L 283, 31.10.2017, str. 1).

18 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 
boju proti goljufijam, ki škodijo 
finančnim interesom Unije, z uporabo 
kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, 
str. 29).

Or. en

Predlog spremembe 96
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) V skladu s finančno uredbo, 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9515, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9616in 
Uredbo Sveta (EU) 2017/193917bi bilo 
treba finančne interese Unije zaščititi s 
sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo 

(40) V skladu s finančno uredbo, 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9515, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9616 in 
Uredbo Sveta (EU) 2017/193917 bi bilo 
treba finančne interese Unije zaščititi s 
sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo 
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preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in 
preiskovanje nepravilnosti in goljufij, 
povračilo izgubljenih, neupravičeno 
izplačanih ali nepravilno porabljenih 
sredstev ter po potrebi naložitev upravnih 
sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo 
(EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo 
(Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad 
za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja 
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 Evropsko 
javno tožilstvo (EJT) lahko preiskuje in 
preganja goljufije in druga kazniva dejanja, 
ki škodujejo finančnim interesom Unije, 
kot je določeno v Direktivi (EU) 
2017/1371 Evropskega parlamenta in 
Sveta18. V skladu s finančno uredbo mora 
vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva 
Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti 
finančnih interesov Unije ter Komisiji, 
uradu OLAF, EJT in Evropskemu 
računskemu sodišču podeliti potrebne 
pravice in dostop ter zagotoviti, da vse 
tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje 
sredstev Unije, Komisiji, uradu OLAF, 
EJT in Evropskemu računskemu sodišču 
podelijo enakovredne pravice.

preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in 
preiskovanje nepravilnosti in goljufij, 
povračilo izgubljenih, neupravičeno 
izplačanih ali nepravilno porabljenih 
sredstev ter po potrebi naložitev upravnih 
sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo 
(EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo 
(Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad 
za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja 
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 Evropsko 
javno tožilstvo (EJT) lahko preiskuje in 
preganja goljufije in druga kazniva dejanja, 
ki škodujejo finančnim interesom Unije, 
kot je določeno v Direktivi (EU) 
2017/1371 Evropskega parlamenta in 
Sveta18. V skladu s finančno uredbo mora 
vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva 
Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti 
finančnih interesov Unije ter Komisiji, 
uradu OLAF, EJT in Evropskemu 
računskemu sodišču podeliti potrebne 
pravice in dostop ter zagotoviti, da vse 
tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje 
sredstev Unije, Komisiji, uradu OLAF, 
EJT in Evropskemu računskemu sodišču 
podelijo enakovredne pravice. Države 
članice hkrati vzpostavijo močne 
mehanizme za preprečevanje morebitnih 
goljufij in korupcije, kot je okrepljeno 
sodelovanje z Evropskim javnim 
tožilstvom.

_________________ _________________
14 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 
in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 
(UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

14 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 
in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 
(UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

15 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 

15 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
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finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

16 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

16 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

17 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. 
oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 
sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 
Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 
283, 31.10.2017, str. 1).

17 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. 
oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 
sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 
Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 
283, 31.10.2017, str. 1).

18 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 
boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, z uporabo kazenskega 
prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

18 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 
boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, z uporabo kazenskega 
prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

Or. en

Predlog spremembe 97
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „evropski semester za usklajevanje 
ekonomskih politik“ (v nadaljnjem 
besedilu: evropski semester) je postopek iz 
člena 2-a Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z 
dne 7. julija 199720

črtano

_________________
20 Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. 
julija 1997 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in 
usklajevanju gospodarskih politik (UL L 
209, 2.8.1997, str. 1).

Or. en
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Predlog spremembe 98
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „evropski semester za usklajevanje 
ekonomskih politik“ (v nadaljnjem 
besedilu: evropski semester) je postopek iz 
člena 2-a Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z 
dne 7. julija 199720

.

3. „evropski semester za usklajevanje 
ekonomskih politik“ (v nadaljnjem 
besedilu: evropski semester) je postopek iz 
člena 2-a Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z 
dne 7. julija 199720. Za namene te uredbe 
se dopolni z udeležbo regij, mest in občin.

_________________ _________________
20 Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. 
julija 1997 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in 
usklajevanju gospodarskih politik (UL L 
209, 2.8.1997, str. 1).

20 Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 
7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in 
usklajevanju gospodarskih politik (UL 
L 209, 2.8.1997, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 99
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
zmogljivostmi za usklajevanje, postopki za 
odzivanje na krize, produktivnostjo, 
izobraževanjem, znanjem in spretnostmi, 
raziskavami in inovacijami, pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo, delovnimi 
mesti in naložbami ter stabilnostjo 
finančnih sistemov.

Or. ro
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Predlog spremembe 100
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem, konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Področje uporabe mehanizma za okrevanje 
in odpornost, vzpostavljenega s to uredbo, 
se nanaša na področja politike, povezana z 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, zelenim in digitalnim prehodom, 
zdravjem vključno z oskrbo, 
konkurenčnostjo, odpornostjo, 
produktivnostjo, izobraževanjem, znanjem 
in spretnostmi, raziskavami in inovacijami, 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami ter 
stabilnostjo finančnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 101
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naložbe v dejavnosti, ki bi lahko ogrozile 
doseganje ciljev mehanizma za okrevanje 
in odpornost, niso dovoljene. Da bi 
spoštovali načelo nepovzročanja škode, 
mehanizem ne zagotavlja finančne 
podpore izključenim dejavnostim, 
opredeljenim v točki B Priloge V 
k predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
programa InvestEU1a.
_________________



PE655.985v02-00 76/146 AM\1213024SL.docx

SL

1a 2020/0108 (COD), Bruselj, 29.5.2020 
COM(2020)0403.

Or. en

Predlog spremembe 102
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Naložbe v okviru mehanizma za okrevanje 
in odpornost ne škodujejo okoljskim 
ciljem taksonomije za trajnostno 
financiranje, kot so določeni v Uredbi 
(EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. junija 2018 o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb 
ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088. 
Kadar se naložbe nanašajo na okoljsko 
trajnost, izpolnjujejo tehnična merila za 
pregled iz taksonomije EU. 

Or. en

Predlog spremembe 103
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije za skladnejši razvoj z 
izboljšanjem zmogljivosti držav članic za 
odpornost in prilagajanje, blaženjem 
socialnih in gospodarskih posledic krize, s 
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digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

čimer lahko okrepimo zaupanje 
državljanov v Evropske institucije, in s 
podpiranjem zelenega in digitalnega 
prehoda, ter s tem prispevanje k ponovni 
vzpostavitvi potenciala gospodarstev Unije 
za rast ter spodbujanje ustvarjanja delovnih 
mest po krizi zaradi COVID-19 in 
trajnostne dolgoročne gospodarske rasti, ki 
jo poganjajo izboljšave ekološke 
učinkovitosti, ukrepi za odporno 
zdravstvo, podnebni ukrepi in politike 
socialne vključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 104
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast in krepitvi 
njene konkurence, spodbujanje ustvarjanja 
in ohranjanja delovnih mest po krizi 
zaradi COVID-19 ter podpiranje trajnostne 
in pametne rasti.

Or. it

Predlog spremembe 105
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Predlog uredbe
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Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem na znanju 
temelječega gospodarstva in digitalnega 
prehoda, ter s tem prispevanje k ponovni 
vzpostavitvi potenciala gospodarstev Unije 
za rast ter spodbujanje ustvarjanja delovnih 
mest po krizi zaradi COVID-19 in 
trajnostne in konkurenčne rasti.

Or. en

Predlog spremembe 106
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter s hkratnim 
obravnavanjem socialnih neenakosti in s 
podpiranjem zelenega in digitalnega 
prehoda, ter s tem prispevanje k ponovni 
vzpostavitvi potenciala gospodarstev Unije 
za rast ter spodbujanje ustvarjanja delovnih 
mest po krizi zaradi COVID-19 in 
trajnostne rasti.

Or. en
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Predlog spremembe 107
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19 in trajnostne rasti.

1. Splošni cilj mehanizma za 
okrevanje in odpornost je spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije z izboljšanjem zmogljivosti 
držav članic za odpornost in prilagajanje, 
blaženjem socialnih in gospodarskih 
posledic krize ter podpiranjem zelenega in 
digitalnega prehoda, ter s tem prispevanje k 
ponovni vzpostavitvi potenciala 
gospodarstev Unije za rast ter spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest po krizi zaradi 
COVID-19, predvsem v sektorju oskrbe, in 
trajnostne rasti.

Or. en

Predlog spremembe 108
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 
državam članicam za doseganje mejnikov 
in ciljev reform in naložb, kakor so 
določeni v njihovih načrtih za okrevanje in 
odpornost. Ta specifični cilj se dosega v 
tesnem sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami.

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 
državam članicam za doseganje mejnikov 
in ciljev strukturnih reform in naložb 
(vključno z reformami javnih upravnih 
sistemov), kakor so določeni v njihovih 
načrtih za okrevanje in odpornost. Ta 
specifični cilj se dosega v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami.
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Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 
državam članicam za doseganje mejnikov 
in ciljev reform in naložb, kakor so 
določeni v njihovih načrtih za okrevanje in 
odpornost. Ta specifični cilj se dosega v 
tesnem sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami.

2. Za doseganje tega splošnega cilja je 
specifični cilj mehanizma za okrevanje in 
odpornost zagotavljanje finančne podpore 
državam članicam za doseganje mejnikov 
in ciljev proticikličnih reform in naložb, 
kakor so določeni v njihovih načrtih za 
okrevanje in odpornost. Ta specifični cilj 
se dosega v tesnem sodelovanju z 
zadevnimi državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 110
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Horizontalna načela

1. Države članice in Komisija pri 
izvajanju mehanizma zagotovijo 
spoštovanje temeljnih pravic in skladnost 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah.
2. Države članice in Komisija zagotovijo, 
da se med celotno pripravo, izvajanjem, 
spremljanjem, poročanjem in 
ocenjevanjem načrtov upoštevajo in 
spodbujajo enakost moških in žensk, 
vključevanje načela enakosti spolov ter 
vključevanje vidika enakosti spolov.
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3. Države članice in Komisija sprejmejo 
ustrezne ukrepe za preprečitev 
diskriminacije na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti med pripravo, izvajanjem, 
spremljanjem, poročanjem in 
ocenjevanjem programov. Med celotno 
pripravo in izvajanjem načrtov za 
okrevanje in odpornost se zlasti upošteva 
dostopnost za invalide.
4. Cilji mehanizma se izpolnjujejo skladno 
s ciljem spodbujanja trajnostnega razvoja, 
kot je določen v členu 11 PDEU, ob 
upoštevanju ciljev OZN glede 
trajnostnega razvoja in Pariškega 
sporazuma o podnebnih spremembah. 
Cilji mehanizma se izpolnjujejo ob 
polnem spoštovanju pravnega reda EU na 
področju okolja. Naložbe v fosilna goriva 
se izključijo iz podpore.

Or. en

Predlog spremembe 111
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in 
ukrepe informiranja in komuniciranja, 
vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, kolikor so povezane s cilji te 
uredbe, ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev 
ter ukrepe informiranja in komuniciranja, 
vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, ter odhodke za upravno pomoč, ki 
jih ima Komisija pri upravljanju 
posameznega instrumenta.
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podatkov in korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji, ter vse 
druge odhodke za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija pri upravljanju 
posameznega instrumenta. Odhodki lahko 
zajemajo tudi stroške drugih podpornih 
dejavnosti, kot sta nadzor kakovosti in 
spremljanje projektov na terenu, in 
stroške medsebojnega svetovanja in 
strokovnjakov za ocenjevanje in izvajanje 
reform in naložb.

Or. en

Predlog spremembe 112
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in 
ukrepe informiranja in komuniciranja, 
vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe, 
ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
podatkov in korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji, ter vse 
druge odhodke za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija pri upravljanju 
posameznega instrumenta. Odhodki lahko 
zajemajo tudi stroške drugih podpornih 
dejavnosti, kot sta nadzor kakovosti in 
spremljanje projektov na terenu, in stroške 
medsebojnega svetovanja in strokovnjakov 
za ocenjevanje in izvajanje reform in 

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in 
ukrepe informiranja in komuniciranja, 
vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe, 
ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
podatkov in korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji, ter vse 
druge odhodke za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija. Države 
članice ali posredni upravljavci za 
upravljanje vsakega instrumenta.  Odhodki 
lahko zajemajo tudi stroške drugih 
podpornih dejavnosti, kot sta obvezen 
nadzor kakovosti in spremljanje projektov 
na terenu, in stroške medsebojnega 
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naložb. svetovanja in strokovnjakov za ocenjevanje 
in izvajanje reform in naložb.

Or. en

Predlog spremembe 113
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in 
ukrepe informiranja in komuniciranja, 
vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe, 
ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
podatkov in korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji, ter vse 
druge odhodke za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija pri upravljanju 
posameznega instrumenta. Odhodki lahko 
zajemajo tudi stroške drugih podpornih 
dejavnosti, kot sta nadzor kakovosti in 
spremljanje projektov na terenu, in stroške 
medsebojnega svetovanja in strokovnjakov 
za ocenjevanje in izvajanje reform in 
naložb.

2. Zneski iz odstavka 1(a) lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje posameznega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev, 
zlasti za študije, sestanke strokovnjakov in 
ukrepe informiranja in komuniciranja, 
vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe, 
ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
podatkov in korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji, ter vse 
druge odhodke za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija pri upravljanju 
posameznega instrumenta. Enaki zneski 
odhodkov lahko zajemajo tudi stroške 
drugih podpornih dejavnosti, kot sta nadzor 
kakovosti in spremljanje projektov na 
terenu, in stroške medsebojnega svetovanja 
in strokovnjakov za ocenjevanje in 
izvajanje proticikličnih reform in naložb.

Or. en

Predlog spremembe 114
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
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Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Viri iz programov deljenega upravljanja

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 
deljenega upravljanja, se lahko na 
njihovo zahtevo prerazporedijo na 
mehanizem. Komisija te vire izvršuje 
neposredno v skladu s točko (a) člena 
62(1) finančne uredbe. Ti viri se 
uporabijo v korist zadevne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 115
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Viri iz programov deljenega upravljanja

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 
deljenega upravljanja, se lahko na 
njihovo zahtevo prerazporedijo na 
mehanizem. Komisija te vire izvršuje 
neposredno v skladu s točko (a) člena 
62(1) finančne uredbe. Ti viri se 
uporabijo v korist zadevne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 116
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Viri iz programov deljenega upravljanja Viri za programe deljenega upravljanja

Or. en

Predlog spremembe 117
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 
deljenega upravljanja, se lahko na njihovo 
zahtevo prerazporedijo na mehanizem. 
Komisija te vire izvršuje neposredno v 
skladu s točko (a) člena 62(1) finančne 
uredbe. Ti viri se uporabijo v korist 
zadevne države članice.

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 
deljenega upravljanja, se lahko na njihovo 
zahtevo prerazporedijo na mehanizem, ne 
da bi to vplivalo na financiranje kohezije 
in kmetijstva. Komisija te vire izvršuje 
neposredno v skladu s točko (a) člena 62(1) 
finančne uredbe. Ti viri se uporabijo v 
korist zadevne države članice.

Or. ro

Predlog spremembe 118
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 
deljenega upravljanja, se lahko na njihovo 
zahtevo prerazporedijo na mehanizem. 
Komisija te vire izvršuje neposredno v 
skladu s točko (a) člena 62(1) finančne 
uredbe. Ti viri se uporabijo v korist 
zadevne države članice.

Viri, dodeljeni mehanizmu se lahko na 
zahtevo države članice prenesejo na 
sklade Unije in se lahko uporabijo v korist 
države članice, ki je zahtevala prenos. Za 
razpolaganje z viri se uporablja deljeno 
upravljanje v skladu s členom 63 finančne 
uredbe. Za te vire se uporabljajo pravila 
sklada Unije, ki jih prejme.

Or. en

Predlog spremembe 119
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Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 
deljenega upravljanja, se lahko na njihovo 
zahtevo prerazporedijo na mehanizem. 
Komisija te vire izvršuje neposredno v 
skladu s točko (a) člena 62(1) finančne 
uredbe. Ti viri se uporabijo v korist 
zadevne države članice.

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 
deljenega upravljanja, se lahko na njihovo 
zahtevo prerazporedijo na mehanizem 
(razen za ESRR, EKSRP in ESS+). 
Komisija te vire izvršuje neposredno v 
skladu s točko (a) člena 62(1) finančne 
uredbe. Ti viri se uporabijo v korist 
zadevne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 120
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mehanizem za okrevanje in odpornost 
izvaja Komisija z neposrednim 
upravljanjem v skladu s finančno uredbo.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 121
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora v okviru mehanizma za okrevanje 
in odpornost je dodatna glede na podporo, 
ki se zagotavlja v okviru drugih skladov in 
programov Unije. Projekti reform in naložb 

Podpora v okviru mehanizma za okrevanje 
in odpornost je dodatna glede na podporo, 
ki se zagotavlja v okviru drugih skladov in 
programov Unije, vendar se je treba 
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lahko prejmejo podporo v okviru 
programov in instrumentov Unije, če taka 
podpora ne krije istih stroškov.

izogibati prekrivanju. Projekti reform in 
naložb lahko prejmejo podporo v okviru 
programov in instrumentov Unije, če taka 
podpora ne krije istih stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 122
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Ukrepi za povezovanje mehanizma z 
dobrim gospodarskim upravljanjem

1. V primeru znatnega neizpolnjevanja 
obveznosti v zvezi s katerim koli primerom 
iz člena 15(7) uredbe o skupnih določbah 
[...][uredba o skupnih določbah] Svet na 
predlog Komisije sprejme sklep z 
izvedbenim aktom, s katerim odloži rok za 
sprejetje sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali 
začasno prekine plačila v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost.
Sklep o začasni prekinitvi plačil iz 
odstavka 1 se uporablja za zahtevke za 
plačila, predložene po datumu sklepa o 
začasni prekinitvi.
Odložitev roka iz člena 17 se uporablja od 
dneva po sprejetju sklepa iz odstavka 1.
V primeru začasne prekinitve plačil se 
uporablja člen 15(9) uredbe o skupnih 
določbah […].
2. Če se zgodi kateri koli primer iz člena 
15(11) uredbe o skupnih določbah […], 
Svet na predlog Komisije z izvedbenim 
aktom sprejme sklep, s katerim odpravi 
odlog roka ali začasne prekinitve plačil iz 
prejšnjega odstavka.
Zadevni postopki ali plačila se nadaljujejo 
dan po odpravi odloga ali začasne 
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prekinitve.

Or. en

Predlog spremembe 123
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Ukrepi za povezovanje mehanizma z 
dobrim gospodarskim upravljanjem

1. V primeru znatnega neizpolnjevanja 
obveznosti v zvezi s katerim koli primerom 
iz člena 15(7) uredbe o skupnih določbah 
[...][uredba o skupnih določbah] Svet na 
predlog Komisije sprejme sklep z 
izvedbenim aktom, s katerim odloži rok za 
sprejetje sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali 
začasno prekine plačila v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost.
Sklep o začasni prekinitvi plačil iz 
odstavka 1 se uporablja za zahtevke za 
plačila, predložene po datumu sklepa o 
začasni prekinitvi.
Odložitev roka iz člena 17 se uporablja od 
dneva po sprejetju sklepa iz odstavka 1.
V primeru začasne prekinitve plačil se 
uporablja člen 15(9) uredbe o skupnih 
določbah […].
2. Če se zgodi kateri koli primer iz člena 
15(11) uredbe o skupnih določbah […], 
Svet na predlog Komisije z izvedbenim 
aktom sprejme sklep, s katerim odpravi 
odlog roka ali začasne prekinitve plačil iz 
prejšnjega odstavka.
Zadevni postopki ali plačila se nadaljujejo 
dan po odpravi odloga ali začasne 
prekinitve.

Or. en



AM\1213024SL.docx 89/146 PE655.985v02-00

SL

Predlog spremembe 124
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Svet na predlog 
Komisije sprejme sklep z izvedbenim 
aktom, s katerim odloži rok za sprejetje 
sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali začasno 
prekine plačila v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost.

črtano

Sklep o začasni prekinitvi plačil iz 
odstavka 1 se uporablja za zahtevke za 
plačila, predložene po datumu sklepa o 
začasni prekinitvi.
Odložitev roka iz člena 17 se uporablja od 
dneva po sprejetju sklepa iz odstavka 1.
V primeru začasne prekinitve plačil se 
uporablja člen 15(9) uredbe o skupnih 
določbah […].

Or. en

Predlog spremembe 125
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Svet na predlog 
Komisije sprejme sklep z izvedbenim 

črtano
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aktom, s katerim odloži rok za sprejetje 
sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali začasno 
prekine plačila v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost.
Sklep o začasni prekinitvi plačil iz 
odstavka 1 se uporablja za zahtevke za 
plačila, predložene po datumu sklepa o 
začasni prekinitvi.
Odložitev roka iz člena 17 se uporablja od 
dneva po sprejetju sklepa iz odstavka 1.
V primeru začasne prekinitve plačil se 
uporablja člen 15(9) uredbe o skupnih 
določbah […].

Or. en

Predlog spremembe 126
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Svet na predlog 
Komisije sprejme sklep z izvedbenim 
aktom, s katerim odloži rok za sprejetje 
sklepov iz člena 17(1) in 17(2) ali začasno 
prekine plačila v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost.

1. V primeru znatnega 
neizpolnjevanja obveznosti v zvezi s 
katerim koli primerom iz člena 15(7) 
uredbe o skupnih določbah [...][uredba o 
skupnih določbah] Komisija sprejme sklep 
z izvedbenim aktom, s katerim odloži rok 
za sprejetje sklepov iz člena 17(1) in 17(2) 
ali začasno prekine plačila v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 127
Corina Crețu

Predlog uredbe
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Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se zgodi kateri koli primer iz 
člena 15(11) uredbe o skupnih določbah 
[…], Svet na predlog Komisije z 
izvedbenim aktom sprejme sklep, s 
katerim odpravi odlog roka ali začasne 
prekinitve plačil iz prejšnjega odstavka.

črtano

Zadevni postopki ali plačila se nadaljujejo 
dan po odpravi odloga ali začasne 
prekinitve.

Or. en

Predlog spremembe 128
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevni postopki ali plačila se nadaljujejo 
dan po odpravi odloga ali začasne 
prekinitve.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 129
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 
metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 

Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 
metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 
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na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca, relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici, zlasti 
deleža mladih, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo (NEET), 
ozemeljskih neenakosti v državah 
članicah in stopnje tveganja revščine 
vsake države članice.

Or. en

Predlog spremembe 130
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 
metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 
na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 
metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 
na podlagi števila prebivalstva, ob 
upoštevanju stopnje depopulacije, 
inverzne vrednosti bruto domačega 
proizvoda (BDP) na prebivalca in padca 
BDP zaradi vpliva COVID-19 ter relativne 
stopnje brezposelnosti v vsaki državi 
članici.

Or. en

Predlog spremembe 131
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 

Za dodelitev zneska iz člena 5(1)(a) se za 
vsako državo članico izračuna najvišji 
finančni prispevek na podlagi 
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metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 
na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca in relativne stopnje 
brezposelnosti v vsaki državi članici.

metodologije, določene v Prilogi I, in sicer 
na podlagi števila prebivalstva, inverzne 
vrednosti bruto domačega proizvoda 
(BDP) na prebivalca, relativne stopnje 
brezposelnosti v posameznih državah 
članicah in na četrtletje merjene razlike v 
BDP v obdobju med 2020 in 2019.

Or. fr

Predlog spremembe 132
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za obdobje do 31. 
decembra 2022 za dodelitev da na 
razpolago 334 950 000 000 EUR iz točke 
(a) člena 5(1). Vsaka država članica lahko 
predloži zahteve do njenega najvišjega 
finančnega prispevka iz člena 10 za 
izvajanje svojih načrtov za okrevanje in 
odpornost.

1. Komisija za obdobje do 
31. decembra 2024 za dodelitev da na 
razpolago 334 950 000 000 EUR iz točke 
(a) člena 5(1). Vsaka država članica lahko 
predloži zahteve do njenega najvišjega 
finančnega prispevka iz člena 10 za 
izvajanje svojih načrtov za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 133
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z revizijo uredbe z delegiranim 
aktom in na podlagi utemeljene zahteve 
države članice se lahko dodatna sredstva 
dajo na voljo tudi za proračunske 
obveznosti v letih 2023 in 2024.

Or. en
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Predlog spremembe 134
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko v obdobju, ki se 
začne po 31. decembru 2022 in traja do 
31. decembra 2024, če so sredstva na 
razpolago, organizira razpise v skladu s 
koledarjem evropskega semestra. V ta 
namen objavi okvirni koledar razpisov, ki 
bodo organizirani v tem obdobju, in pri 
vsakem razpisu navede preostali znesek, 
ki je na voljo za dodelitev. Vsaka država 
članica lahko za izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost predlaga prejem 
zneska do višine najvišjega zneska, ki 
ustreza njenemu deležu pri dodeljevanju 
razpoložljivih sredstev za dodelitev, kakor 
je naveden v Prilogi I.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 135
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko v obdobju, ki se 
začne po 31. decembru 2022 in traja do 31. 
decembra 2024, če so sredstva na 
razpolago, organizira razpise v skladu s 
koledarjem evropskega semestra. V ta 
namen objavi okvirni koledar razpisov, ki 
bodo organizirani v tem obdobju, in pri 
vsakem razpisu navede preostali znesek, ki 
je na voljo za dodelitev. Vsaka država 
članica lahko za izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost predlaga prejem 

2. Komisija lahko v obdobju, ki se 
začne po 31. decembru 2022 in traja 
do 31. decembra 2024, če so sredstva na 
razpolago, organizira razpise. V ta namen 
objavi okvirni koledar razpisov, ki bodo 
organizirani v tem obdobju, in pri vsakem 
razpisu navede preostali znesek, ki je na 
voljo za dodelitev. Vsaka država članica 
lahko za izvajanje načrta za okrevanje in 
odpornost predlaga prejem zneska do 
višine najvišjega zneska, ki ustreza 
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zneska do višine najvišjega zneska, ki 
ustreza njenemu deležu pri dodeljevanju 
razpoložljivih sredstev za dodelitev, kakor 
je naveden v Prilogi I.

njenemu deležu pri dodeljevanju 
razpoložljivih sredstev za dodelitev, kakor 
je naveden v Prilogi I.

Or. en

Predlog spremembe 136
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko do 31. decembra 
2024 zadevni državi članici na njeno 
prošnjo odobri podporo v obliki posojila za 
izvajanje načrtov za okrevanje in 
odpornost.

1. Komisija lahko do 31. decembra 
2025 zadevni državi članici na njeno 
prošnjo odobri podporo v obliki posojila za 
izvajanje načrtov za okrevanje in 
odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 137
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica lahko zaprosi za 
posojilo sočasno s predložitvijo načrta za 
okrevanje in odpornost iz člena 15 ali 
kadar koli do 31. avgusta 2024. V slednjem 
primeru je treba prošnji priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji.

2. Država članica lahko zaprosi za 
posojilo sočasno s predložitvijo načrta za 
okrevanje in odpornost iz člena 15 ali 
kadar koli do 31. avgusta 2025. V slednjem 
primeru je treba prošnji priložiti 
spremenjen načrt z dodatnimi mejniki in 
cilji.

Or. en

Predlog spremembe 138
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razloge za podporo v obliki 
posojila, utemeljene z večjimi finančnimi 
potrebami, povezanimi z dodatnimi 
reformami in naložbami;

(a) razloge za podporo v obliki 
posojila, utemeljene z večjimi finančnimi 
potrebami, povezanimi z dodatnimi 
proticikličnimi reformami in naložbami;

Or. en

Predlog spremembe 139
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodatne reforme in naložbe v 
skladu s členom 15;

(b) dodatne proticiklične reforme in 
naložbe v skladu s členom 15;

Or. en

Predlog spremembe 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodatne reforme in naložbe 
izpolnjujejo merila iz člena 16(3).

(b) dodatne proticiklične reforme in 
naložbe izpolnjujejo merila iz člena 16(3).

Or. en

Predlog spremembe 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
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Člen 13 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) druge elemente, potrebne za 
izvajanje podpore v obliki posojila v zvezi 
z zadevnimi reformami in naložbenimi 
projekti v skladu s sklepom iz člena 17(2).

(e) druge elemente, potrebne za 
izvajanje podpore v obliki posojila v zvezi 
z zadevnimi proticikličnimi reformami in 
naložbenimi projekti v skladu s sklepom iz 
člena 17(2).

Or. en

Predlog spremembe 142
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov v okviru doslednega 
svežnja.

1. Države članice za doseganje ciljev 
iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta, pa tudi letne 
cilje. Načrti za okrevanje in odpornost, 
upravičeni do financiranja iz tega 
mehanizma, zajemajo ukrepe za izvajanje 
reform in javnih naložbenih projektov v 
okviru doslednega svežnja, ki bi moral 
zajemati letne cilje, pa tudi kazalnike in 
sistem za ocenjevanje izvajanja.

Or. en

Predlog spremembe 143
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za doseganje ciljev 1. Države članice za doseganje ciljev 
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iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in javnih 
naložbenih projektov v okviru doslednega 
svežnja.

iz člena 4 pripravijo nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. Ti načrti določajo 
program reform in naložb zadevne države 
članice za naslednja štiri leta. Načrti za 
okrevanje in odpornost, upravičeni do 
financiranja iz tega mehanizma, zajemajo 
ukrepe za izvajanje reform in naložbenih 
projektov v okviru doslednega svežnja.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi te spremembe bo več naložb upravičenih do podpore v okviru mehanizma za okrevanje 
in odpornost.

Predlog spremembe 144
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Namen mehanizma za okrevanje 
in odpornost je EU pomagati obvladati 
krizo, ki jo je povzročila pandemija 
COVID-19, in vključuje ozemeljsko 
diverzifikacijo naložb, zato so regionalni 
organi, poklicne zbornice in NVO bistveni 
za opredelitev in ocenjevanje posebnih 
naložbenih potreb v načrtih za okrevanje 
in odpornost. Komisija predloži kodeks 
ravnanja o partnerstvu, v katerem so 
določeni minimalni standardi za udeležbo 
pristojnih lokalnih in regionalnih 
organov, poklicnih organizacij in 
ustreznih organizacij civilne družbe, v 
skladu z načelom partnerstva.

Or. en
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Predlog spremembe 145
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo, vključno z naložbami v 
digitalizacijo, digitalne inovacije in 
digitalno povezljivost, zlasti internetno 
povezljivost, da bi bili povezani vsi 
državljani, še posebej najranljivejši v 
družbi, medtem ko v okviru pandemije 
COVID-19 omogočajo dodatne naložbe v 
nacionalne zdravstvene storitve, da bi se 
podprla posodobitev zdravstvene 
infrastrukture in povečala učinkovitost 
zdravstvenih sistemov v EU. Zaradi 
naložb v zdravstveni sistem bodo države 
članice postale odpornejše in bodo 
okrepile skupno stabilnost Unije. Načrti za 
okrevanje in odpornost morajo biti skladni 
tudi z informacijami, ki jih države članice 
vključijo v nacionalne reformne programe 
v okviru evropskega semestra, svoje 
nacionalne energetske in podnebne načrte 
in posodobitve teh načrtov v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/199921, načrte za 
pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod22 ter partnerske sporazume 
in operativne programe v okviru skladov 
Unije.

_________________ _________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o upravljanju 
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podnebnih ukrepov. energetske unije in podnebnih ukrepov.
22 […] 22 […]

Or. en

Predlog spremembe 146
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, 
ki jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru informacij, 
ki jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22 ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

_________________ _________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov.

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov.

22 […] 22 […]

Or. en

Predlog spremembe 147
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
zeleni in digitalni prehod ali iz njiju 
izvirajo. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni tudi z informacijami, ki 
jih države članice vključijo v nacionalne 
reformne programe v okviru evropskega 
semestra, svoje nacionalne energetske in 
podnebne načrte in posodobitve teh načrtov 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/199921, 
načrte za pravični prehod v okviru Sklada 
za pravični prehod22ter partnerske 
sporazume in operativne programe v 
okviru skladov Unije.

2. Načrti za okrevanje in odpornost 
morajo biti skladni z zadevnimi izzivi in 
prednostnimi nalogami posameznih držav 
članic, opredeljenimi v okviru evropskega 
semestra, zlasti tistimi, ki so pomembni za 
gospodarstvo, ki temelji na znanju, in 
digitalni prehod ali iz njiju izvirajo. Načrti 
za okrevanje in odpornost morajo biti 
skladni tudi z informacijami, ki jih države 
članice vključijo v nacionalne reformne 
programe v okviru evropskega semestra, 
svoje nacionalne energetske in podnebne 
načrte in posodobitve teh načrtov v skladu 
z Uredbo (EU) 2018/199921, načrte za 
pravični prehod v okviru Sklada za 
pravični prehod22 ter partnerske sporazume 
in operativne programe v okviru skladov 
Unije.

_________________ _________________
21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov.

21 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov.

22 […] 22 […]

Or. en

Predlog spremembe 148
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija in države članice 
zagotovijo, da načrti za okrevanje in 
odpornost ter vsi prihodnji programi, ki se 
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financirajo v okviru mehanizma, 
prispevajo k spoštovanju in spodbujanju 
enakosti med ženskami in moškimi v 
skladu s členom 8 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU). Vrednotenja so 
pokazala, da je pomembno pravočasno in 
usklajeno upoštevati cilje v zvezi z 
enakostjo spolov v vseh razsežnostih ter 
na vseh stopnjah priprave, spremljanja, 
izvajanja in vrednotenja operativnih 
programov, in hkrati zagotoviti, da se 
sprejmejo specifični ukrepi za 
spodbujanje enakosti spolov in načela 
enakega plačila za enako delo enake 
vrednosti, ekonomske neodvisnosti žensk, 
izobraževanja in nadgrajevanja znanj in 
spretnosti ter ponovnega vključevanja 
žensk, ki so žrtve nasilja, na trg dela in v 
družbo.

Or. en

Predlog spremembe 149
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je država članica 
opravičena od spremljanja in ocenjevanja 
evropskega semestra na podlagi člena 12 
Uredbe (EU) št. 472/2013 ali je pod 
nadzorom v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 332/2002, se določbe te uredbe 
uporabljajo za zadevno državo članico v 
zvezi z izzivi in prednostnimi nalogami, 
opredeljenimi v ukrepih, določenih z 
zadevnimi uredbami.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 150
Niklas Nienaß
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica vključi deležnike, zlasti 
predstavnika organov na regionalni in 
lokalni ravni, ekonomske in socialne 
partnerje ter organizacije civilne družbe v 
pripravo načrtov okrevanja in odpornosti.
Država članica zagotovi soglasje 
deležnikov iz naslednjega odstavka k 
načrtu okrevanja in odpornosti ter 
zagotovi dokazila o soglasju, ko navedeni 
načrt predloži Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 151
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
kadar koli po začetku veljavnosti te 
uredbe, in sicer do 31. avgusta 2024. 
Države članice lahko osnutek načrta 
predložijo od šest mesecev pred uradno 
predložitvijo načrta za okrevanje in 
odpornost, skupaj z ustreznim osnutkom 
proračunskih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 152
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
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Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži vsaka zadevna država članica, 
je priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta. Države članice 
euroobmočja morajo predložiti osnutek 
načrta skupaj s predlogom proračuna za 
prihodnje leto.

Or. en

Obrazložitev

Navesti je treba, da je predložitev predloga proračuna v oktobru potrebna le za države 
članice euroobmočja.

Predlog spremembe 153
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba vsaka tri leta 
uradno predložiti najpozneje do 30. aprila. 
Države članice lahko od 15. oktobra 
predhodnega leta predložijo osnutek načrta 
skupaj s predlogom proračuna za prihodnje 
leto.

Or. en

Predlog spremembe 154
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
v imenu Odbora za regionalni razvoj
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Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice 
lahko od 15. oktobra predhodnega leta 
predložijo osnutek načrta skupaj s 
predlogom proračuna za prihodnje leto.

2. Načrt za okrevanje in odpornost, ki 
ga predloži zadevna država članica, je 
priloga k nacionalnemu reformnemu 
programu in ga je treba uradno predložiti 
najpozneje do 30. aprila. Države članice od 
15. oktobra predhodnega leta predložijo 
osnutek načrta skupaj s predlogom 
proračuna za prihodnje leto.

Or. en

Predlog spremembe 155
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, 
opredeljeni v okviru evropskega semestra;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 156
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, 
opredeljeni v okviru evropskega semestra;

(a) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje 
delovnih mest ter gospodarsko in socialno 
odpornost zadevne države članice, ublažil 
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gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije in konvergence;

Or. en

Obrazložitev

Vrstni red točk (a) in (b) se zamenja. Iz opredelitve ukrepa izhaja, da so cilji okrevanja in 
odpornosti pomembnejši od evropskega semestra.

Predlog spremembe 157
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, 
opredeljeni v okviru evropskega semestra;

(a) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, 
opredeljeni v okviru evropskega semestra, 
ob upoštevanju razvojnih ciljev države 
članice;

Or. ro

Predlog spremembe 158
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, 
opredeljeni v okviru evropskega semestra;

(a) obrazložitev, kako se lahko 
obravnavajo izzivi in prednostne naloge, ki 
izhajajo iz zdravstvene krize, in kako bodo 
posamezne države članice odpravile njene 
škodljive posledice; 

Or. fr
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Predlog spremembe 159
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize, 
okrepil enakopravnost, zlasti 
enakopravnost med ženskami in moškimi 
ter medgeneracijsko enakopravnost, se 
boril proti diskriminaciji in prispeval k 
okrepljeni ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji, tudi tega, kako se 
bodo obravnavala ozemlja z geografskimi 
posebnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 160
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje 
delovnih mest ter gospodarsko in socialno 
odpornost zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi se 
obravnavali zadevni izzivi in prednostne 
naloge posamezne države članice, 
opredeljeni v okviru evropskega semestra;

Or. en
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Obrazložitev

Vrstni red točk (a) in (b) se zamenja. Iz opredelitve ukrepa izhaja, da so cilji okrevanja in 
odpornosti pomembnejši od evropskega semestra.

Predlog spremembe 161
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence, pa 
tudi prispeval k enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 162
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone 
Schmiedtbauer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize, 
izboljšal podjetniško strukturo ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

Or. en
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Predlog spremembe 163
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize, 
izboljšal podjetniško strukturo ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 164
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest, tudi za mlade in ženske, ter 
gospodarsko in socialno odpornost zadevne 
države članice, ublažil gospodarske in 
socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 165
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
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Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje in/ali 
ohranjanje delovnih mest ter gospodarsko 
in socialno odpornost zadevne države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in konvergence;

Or. it

Predlog spremembe 166
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko in socialno odpornost 
zadevne države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije in konvergence;

(b) obrazložitev, kako naj bi načrt 
okrepil potencial rasti, ustvarjanje delovnih 
mest ter gospodarsko, ozemeljsko in 
socialno odpornost zadevne države članice, 
ublažil gospodarske in socialne posledice 
krize ter prispeval h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije in 
konvergence;

Or. en

Predlog spremembe 167
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz (c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 



AM\1213024SL.docx 111/146 PE655.985v02-00

SL

načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo;

načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali reševanju izzivov, 
ki iz njiju izvirajo; ta obrazložitev 
vključuje ukrepe, ki jih države članice 
sprejmejo, da bi zagotovile, da bodo 
podnebni in energetski cilji Unije za leto 
2030 uresničeni ter da bo do leta 2050 
doseženo podnebno nevtralno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 168
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo;

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali h gospodarstvu, 
temelječemu na znanju, in digitalnemu 
prehodu ali reševanju s tem povezanih 
izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 169
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obrazložitev, kako naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo;

(c) obrazložitev, ali naj bi ukrepi iz 
načrta prispevali k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki iz njiju izvirajo;

Or. fr
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Predlog spremembe 170
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) predvidene mejnike, cilje in 
okvirni časovni razpored izvajanja reform 
v obdobju največ štirih let ter naložb v 
obdobju največ sedmih let;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 171
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) predvidene mejnike, cilje in okvirni 
časovni razpored izvajanja reform v 
obdobju največ štirih let ter naložb v 
obdobju največ sedmih let;

(d) predvidene mejnike, cilje in 
kazalnike za merjenje doseganja teh ciljev 
ter okvirni časovni razpored izvajanja 
reform v obdobju največ štirih let ter 
naložb v obdobju največ sedmih let;

Or. en

Predlog spremembe 172
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) predvidene mejnike, cilje in okvirni 
časovni razpored izvajanja reform v 
obdobju največ štirih let ter naložb v 

(d) predvidene mejnike in cilje ter 
okvirni časovni razpored v zvezi z 
naložbami v obdobju največ sedmih let;



AM\1213024SL.docx 113/146 PE655.985v02-00

SL

obdobju največ sedmih let;

Or. fr

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

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ocenjene skupne stroške reform in 
naložb iz predloženega načrta za okrevanje 
in odpornost (imenovane tudi „ocenjeni 
skupni stroški načrta za okrevanje in 
odpornost“) in njihovo ustrezno 
utemeljitev ter navedbo, kako so 
sorazmerni s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje;

(f) ocenjene skupne stroške 
proticikličnih reform in naložb iz 
predloženega načrta za okrevanje in 
odpornost (imenovane tudi „ocenjeni 
skupni stroški načrta za okrevanje in 
odpornost“) in njihovo ustrezno 
utemeljitev ter navedbo, kako so 
sorazmerni s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 174
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) obrazložitev, kako načrt rešuje 
izzive v zvezi z dobrim in učinkovitim 
upravljanjem ter pomanjkanjem 
zmogljivosti, med drugim z ustrezno 
krepitvijo zmogljivosti javnih organov in 
upravičencev;

Or. en

Predlog spremembe 175
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
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(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena 
Düpont

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) spremljevalne ukrepe, ki bodo 
morda potrebni;

(h) spremljevalne ukrepe, ki bodo 
morda potrebni, vključno z zmanjšanjem 
birokracije na nacionalni ravni in 
povečanjem števila javno-zasebnih 
partnerstev;

Or. en

Predlog spremembe 176
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) spremljevalne ukrepe, ki bodo 
morda potrebni;

(h) morebitne druge spremljevalne 
ukrepe, ki bi lahko bili potrebni;

Or. en

Predlog spremembe 177
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri pripravi predlogov načrtov za 
okrevanje in odpornost lahko države 
članice od Komisije zahtevajo, naj 
organizira izmenjavo dobrih praks, da bi 
državam članicam, ki so to zahtevale, 
omogočila, da izkoristijo izkušnje drugih 
držav članic. Države članice lahko 

4. Države članice lahko pri pripravi 
predlogov načrtov za okrevanje in 
odpornost od Komisije zahtevajo, da 
organizira izmenjavo primerov dobre 
prakse, da bi državam članicam, ki so to 
zahtevale, omogočila, da izkoristijo 
izkušnje drugih držav članic in jih dala na 
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zahtevajo tudi tehnično podporo v okviru 
instrumenta za tehnično podporo v skladu z 
uredbo, ki jo ureja.

voljo tudi ostalim evropskim institucijam 
in organom, potem ko bi se uskladile. 
Države članice lahko tudi zaprosijo za 
tehnično podporo v okviru instrumenta za 
tehnično podporo v skladu z uredbo, ki jo 
ureja.

Or. en

Predlog spremembe 178
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri pripravi predlogov načrtov za 
okrevanje in odpornost lahko države 
članice od Komisije zahtevajo, naj 
organizira izmenjavo dobrih praks, da bi 
državam članicam, ki so to zahtevale, 
omogočila, da izkoristijo izkušnje drugih 
držav članic. Države članice lahko 
zahtevajo tudi tehnično podporo v okviru 
instrumenta za tehnično podporo v skladu z 
uredbo, ki jo ureja.

4. Pri pripravi predlogov načrtov za 
okrevanje in odpornost lahko države 
članice od Komisije zahtevajo, naj 
organizira izmenjavo dobrih praks, da bi 
državam članicam, ki so to zahtevale, 
omogočila, da izkoristijo izkušnje drugih 
držav članic. Komisija državam članicam 
da na voljo zbirko primerov dobre prakse, 
preprosto za uporabo. Države članice 
lahko zahtevajo tudi tehnično podporo v 
okviru instrumenta za tehnično podporo v 
skladu z uredbo, ki jo ureja.

Or. ro

Predlog spremembe 179
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost deluje v tesnem 

1. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost tesno sodeluje z 
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sodelovanju z zadevno državo članico. 
Komisija lahko poda pripombe ali zahteva 
dodatne informacije. Zadevna država 
članica predloži zahtevane dodatne 
informacije in lahko pred uradno 
predložitvijo po potrebi načrt spremeni.

zadevno državo članico, pri čemer vključi 
in se posvetuje z lokalnimi in 
regionalnimi organi ter poklicnimi in 
drugimi ustreznimi organizacijami civilne 
družbe. Komisija lahko poda pripombe ali 
zahteva dodatne informacije. Zadevna 
država članica predloži zahtevane dodatne 
informacije in lahko pred uradno 
predložitvijo po potrebi načrt spremeni.

Or. en

Predlog spremembe 180
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost deluje v tesnem 
sodelovanju z zadevno državo članico. 
Komisija lahko poda pripombe ali zahteva 
dodatne informacije. Zadevna država 
članica predloži zahtevane dodatne 
informacije in lahko pred uradno 
predložitvijo po potrebi načrt spremeni.

1. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost in po posvetovanju 
z Evropskim parlamentom tesno sodeluje 
z zadevno državo članico. Komisija lahko 
poda pripombe ali zahteva dodatne 
informacije. Zadevna država članica 
predloži zahtevane dodatne informacije in 
lahko pred uradno predložitvijo po potrebi 
načrt spremeni.

Or. en

Predlog spremembe 181
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost in pri določitvi 

2. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost in pri določitvi 
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zneska, ki se dodeli zadevni državi članici, 
upošteva analitične informacije o zadevni 
državi članici, ki so na voljo v okviru 
evropskega semestra, ter utemeljitev in 
elemente, ki jih je predložila zadevna 
država članica, kakor so navedeni v členu 
15(3), pa tudi vse druge ustrezne 
informacije, zlasti tiste iz nacionalnega 
reformnega programa in nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta 
zadevne države članice ter, po potrebi, 
informacije iz tehnične podpore, prejete 
prek instrumenta za tehnično podporo.

zneska, ki se dodeli zadevni državi članici, 
upošteva analitične informacije o zadevni 
državi članici, ki so na voljo v okviru 
evropskega semestra, vključno z 
razpoložljivimi informacijami o stopnji 
korupcije, ter utemeljitev in elemente, ki 
jih je predložila zadevna država članica, 
kakor so navedeni v členu 15(3), pa tudi 
vse druge ustrezne informacije, zlasti tiste 
iz nacionalnega reformnega programa in 
nacionalnega energetskega in podnebnega 
načrta zadevne države članice ter po 
potrebi informacije iz tehnične podpore, 
prejete prek instrumenta za tehnično 
podporo.

Or. en

Predlog spremembe 182
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost in pri določitvi 
zneska, ki se dodeli zadevni državi članici, 
upošteva analitične informacije o zadevni 
državi članici, ki so na voljo v okviru 
evropskega semestra, ter utemeljitev in 
elemente, ki jih je predložila zadevna 
država članica, kakor so navedeni v členu 
15(3), pa tudi vse druge ustrezne 
informacije, zlasti tiste iz nacionalnega 
reformnega programa in nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta 
zadevne države članice ter, po potrebi, 
informacije iz tehnične podpore, prejete 
prek instrumenta za tehnično podporo.

2. Komisija pri ocenjevanju načrta za 
okrevanje in odpornost in pri določitvi 
zneska, ki se dodeli zadevni državi članici, 
upošteva analitične informacije o zadevni 
državi članici ter utemeljitev in elemente, 
ki jih je predložila zadevna država članica, 
kakor so navedeni v členu 15(3), pa tudi 
vse druge ustrezne informacije, zlasti tiste 
iz nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta zadevne države članice 
ter po potrebi informacije iz tehnične 
podpore, prejete prek instrumenta za 
tehnično podporo.

Or. en



PE655.985v02-00 118/146 AM\1213024SL.docx

SL

Predlog spremembe 183
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija oceni pomen in 
doslednost načrta za okrevanje in 
odpornost ter njegov prispevek k zelenemu 
in digitalnemu prehodu, v ta namen pa 
upošteva naslednja merila:

3. Komisija oceni pomen in 
doslednost načrta za okrevanje in 
odpornost ter njegov prispevek 
k digitalnemu in na znanju temelječemu 
prehodu, pa tudi h konkurenčnemu 
gospodarstvu, ter v ta namen pa upošteva 
naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 184
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka –a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) ali so deležniki iz člena 15(1) dali 
soglasje k načrtu za okrevanje in 
odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 185
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 

črtano
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posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

Or. en

Predlog spremembe 186
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, zlasti tistih, ki so 
povezani s trenutno zdravstveno krizo, 
naslovljenem na zadevno državo članico, 
ali v drugih ustreznih dokumentih, ki jih je 
Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra;

Or. fr

Predlog spremembe 187
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, vključno s tistimi v 
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zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

zvezi z načelom pravne države in 
korupcijo, naslovljenih na zadevno državo 
članico, ali v drugih ustreznih dokumentih, 
ki jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 188
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznem priporočilu za 
posamezno državo, naslovljenem na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, naslovljenih na 
zadevno državo članico, ali v drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
sprejela v okviru evropskega semestra;

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe dokumentov, na katerih temeljijo smernice za reforme/naložbe, bi moralo 
biti širše, saj je v priporočilih za posamezne države opisan le del nacionalnih izzivov. 
Upoštevati je treba tudi poročila po državah.

Predlog spremembe 189
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki (b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
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učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata;

učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali k reševanju 
izzivov, ki ju ta prehoda prinašata, da bo 
mogoče uresničiti podnebne in energetske 
cilje Unije za leto 2030 ter doseči 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 
2050.

Or. en

Predlog spremembe 190
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo k zelenemu in 
digitalnemu prehodu ali obravnavanju 
izzivov, ki ju prinašata;

(b) ali načrt vsebuje ukrepe, ki 
učinkovito prispevajo h gospodarstvu, 
temelječemu na znanju, in digitalnemu 
prehodu, da bi razvili konkurenčno 
gospodarstvo, ali pa k reševanju s tem 
povezanih izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 191
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala 
za dolgoročno rast, privabljanju naložb, 
ustvarjanju visokokakovostnih delovnih 
mest za vse ter k ekonomski, teritorialni in 
socialni odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
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teritorialne kohezije za skladnejši razvoj v 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 192
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter k ekonomski 
in socialni odpornosti države članice, 
spodbujanju enakosti, zlasti med spoloma 
ter med generacijami, in boju proti 
diskriminaciji ter ublažil gospodarske in 
socialne posledice krize ter prispeval h 
krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 193
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter h gospodarski 
in socialni odpornosti države članice, 
ublažil gospodarske in socialne posledice 
krize ter prispeval h krepitvi ekonomske, 

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju in/ali ohranjanju delovnih 
mest ter h gospodarski in socialni 
odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
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socialne in teritorialne kohezije; prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije;

Or. it

Predlog spremembe 194
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter h 
gospodarski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;

(d) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval h krepitvi potenciala 
konkurenčne rasti, ustvarjanju delovnih 
mest ter k ekonomski in socialni 
odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 195
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o znesku ocenjenih skupnih 
stroškov predloženega načrta za okrevanje 
in odpornost, razumna in verjetna ter 
sorazmerna s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje;

(e) ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica podala o znesku ocenjenih skupnih 
stroškov predloženega načrta za okrevanje 
in odpornost, razumna in verjetna, pa tudi 
ali je načrt plačil skladen z zakonodajo ter 
sorazmeren s pričakovanim učinkom na 
gospodarstvo in zaposlovanje;

Or. en
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Predlog spremembe 196
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
projektov javnih naložb, ki predstavljajo 
dosledne ukrepe;

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne ukrepe, ter ali lahko 
prispevajo tudi k ustvarjanju delovnih 
mest in razvoju na znanju temelječe 
družbe;

Or. en

Predlog spremembe 197
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
projektov javnih naložb, ki predstavljajo 
dosledne ukrepe;

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo dosledne, učinkovite in 
ustrezne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 198
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Lena Düpont

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(g) ali se pričakuje, da bo ureditev, ki 
jo je predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predvidenimi časovnim razporedom, 
mejniki in cilji ter povezanimi kazalniki.

(g) ali se pričakuje, da bo ureditev, ki 
jo je predlagala zadevna država članica, 
zagotovila učinkovito izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno s 
predvidenimi časovnim razporedom, 
načrtom plačil, mejniki in cilji ter 
povezanimi kazalniki.

Or. en

Predlog spremembe 199
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep v štirih mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

1. Komisija po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom z izvedbenim 
aktom sprejme sklep v štirih mesecih po 
uradni predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

Or. en

Predlog spremembe 200
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep v štirih mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 

1. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep v štirih mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
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za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
proticiklične reforme in naložbene 
projekte, ki jih mora izvesti država članica, 
vključno z mejniki in cilji ter finančnim 
prispevkom, ki se dodeli v skladu s členom 
11.

Or. en

Predlog spremembe 201
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme sklep v štirih mesecih po uradni 
predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

1. Komisija z delegiranim aktom 
sprejme sklep v roku enega meseca po 
uradni predložitvi načrta za okrevanje in 
odpornost s strani države članice. V 
primeru, da Komisija pozitivno oceni načrt 
za okrevanje in odpornost, ta sklep določa 
reforme in naložbene projekte, ki jih mora 
izvesti država članica, vključno z mejniki 
in cilji ter finančnim prispevkom, ki se 
dodeli v skladu s členom 11.

Or. en

Predlog spremembe 202
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če zadevna država članica zaprosi 
za podporo v obliki posojila, ta sklep 
določa tudi znesek podpore v obliki 
posojila, kakor je navedeno v členu 12(4) 
in (5), ter dodatne reforme in naložbene 

2. Če zadevna država članica zaprosi 
za podporo v obliki posojila, ta sklep 
določa tudi znesek podpore v obliki 
posojila, kakor je navedeno v členu 12(4) 
in (5), ter dodatne proticiklične reforme in 
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projekte, zajete z navedeno podporo v 
obliki posojila, vključno z dodatnimi 
mejniki in cilji.

naložbene projekte, zajete z navedeno 
podporo v obliki posojila, vključno z 
dodatnimi mejniki in cilji.

Or. en

Predlog spremembe 203
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opis reform in naložbenih projektov 
ter znesek ocenjenih skupnih stroškov 
načrta za okrevanje in odpornost;

(b) opis proticikličnih reform in 
naložbenih projektov ter znesek ocenjenih 
skupnih stroškov načrta za okrevanje in 
odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 204
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 – točka c – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) v zvezi z dokončanjem reform: 
obdobje, v katerem morajo biti izvedene 
reforme, se konča najpozneje štiri leta po 
sprejetju sklepa;

črtano

Or. fr

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

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 – točka c – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) v zvezi z dokončanjem reform: 
obdobje, v katerem morajo biti izvedene 
reforme, se konča najpozneje štiri leta po 
sprejetju sklepa;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 206
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zadevne kazalnike v zvezi z 
izpolnjevanjem predvidenih mejnikov in 
ciljev ter

črtano

Or. en

Predlog spremembe 207
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos), Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena 
Düpont

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ureditev za zagotavljanje dostopa 
Komisije do ustreznih osnovnih podatkov 
in

(f) ureditev za zagotavljanje dostopa 
Komisije do ustreznih osnovnih podatkov 
regionalnih, lokalnih in nacionalnih 
uprav;

Or. en

Predlog spremembe 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar Komisija predlog načrta za 
okrevanje in odpornost oceni negativno, 
ustrezno utemeljeno oceno sporoči v štirih 
mesecih po tem, ko je država članica 
uradno predložila predlog.

5. Kadar Komisija predlog načrta za 
okrevanje in odpornost oceni negativno, 
ustrezno utemeljeno oceno sporoči v treh 
mesecih po tem, ko je država članica 
predlog uradno predložila.

Or. en

Predlog spremembe 209
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar Komisija predlog načrta za 
okrevanje in odpornost oceni negativno, 
ustrezno utemeljeno oceno sporoči v štirih 
mesecih po tem, ko je država članica 
uradno predložila predlog.

5. Kadar Komisija predlog načrta za 
okrevanje in odpornost oceni negativno, 
ustrezno utemeljeno oceno sporoči v treh 
mesecih po tem, ko je država članica 
uradno predložila predlog.

Or. it

Predlog spremembe 210
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ureditev in časovni razpored 
izvajanja iz točke (d), zadevni kazalniki v 
zvezi z izpolnjevanjem predvidenih 
mejnikov in ciljev iz točke (e), ureditev za 
zagotavljanje dostopa Komisije do 
ustreznih osnovnih podatkov iz točke (f) in, 
po potrebi, dodatni mejniki in cilji, 
povezani z izplačilom podpore v obliki 

6. Ureditev in časovni razpored 
izvajanja iz točke (d), ureditev za 
zagotavljanje dostopa Komisije do 
ustreznih osnovnih podatkov iz točke (f) in, 
po potrebi, dodatni mejniki in cilji, 
povezani z izplačilom podpore v obliki 
posojila, iz točke (g) odstavka 4 se dodatno 
opišejo v operativni ureditvi, o kateri se 
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posojila, iz točke (g) odstavka 4 se dodatno 
opišejo v operativni ureditvi, o kateri se 
zadevna država članica in Komisija 
dogovorita po sprejetju sklepa iz odstavka 
1.

zadevna država članica in Komisija 
dogovorita po sprejetju sklepa iz 
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 211
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
jih je navedla zadevna država članica, 
upravičujejo spremembo zadevnega načrta 
za okrevanje in odpornost, oceni nov načrt 
v skladu z določbami člena 16 in v štirih 
mesecih po uradni predložitvi zahteve 
sprejme nov sklep v skladu s členom 17.

2. Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
jih je navedla zadevna država članica, 
upravičujejo spremembo zadevnega načrta 
za okrevanje in odpornost, oceni nov načrt 
v skladu z določbami člena 16 in v treh 
mesecih po uradni predložitvi zahteve 
sprejme nov sklep v skladu s členom 17.

Or. en

Predlog spremembe 212
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
jih je navedla zadevna država članica, 
upravičujejo spremembo zadevnega načrta 
za okrevanje in odpornost, oceni nov načrt 
v skladu z določbami člena 16 in v štirih 
mesecih po uradni predložitvi zahteve 
sprejme nov sklep v skladu s členom 17.

2. Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
jih je navedla zadevna država članica, 
upravičujejo spremembo zadevnega načrta 
za okrevanje in odpornost, oceni nov načrt 
v skladu z določbami člena 16 in v treh 
mesecih po uradni predložitvi zahteve 
sprejme nov sklep v skladu s členom 17.

Or. it
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Predlog spremembe 213
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Komisija meni, da razlogi, 
ki jih je navedla zadevna država članica, 
ne upravičujejo spremembe načrta za 
okrevanje in odpornost, zahtevo v štirih 
mesecih po uradni predložitvi zavrne, 
potem ko je zadevni državi članici 
omogočila, da predloži svoje pripombe v 
enem mesecu po obvestilu o ugotovitvah 
Komisije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 214
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Začasna prekinitev se prekliče, če država 
članica sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev zadovoljivega izvajanja 
mejnikov in ciljev iz člena 17(1).

Začasna prekinitev se prekliče, če država 
članica sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev zadovoljivega izvajanja 
mejnikov in ciljev iz člena 17(1) in 
zagotovi, da bodo nezadovoljivo 
porabljena sredstva povrnjena.

Or. en

Predlog spremembe 215
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če zadevna država članica v šestih 
mesecih od začasne prekinitve ni sprejela 
potrebnih ukrepov, Komisija v skladu s 
členom 14(1) finančne uredbe razveljavi 
znesek finančnega prispevka, potem ko je 
zadevni državi članici omogočila, da v 
dveh mesecih od obvestila predloži svoje 
pripombe o njenih ugotovitvah.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 216
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če v 18 mesecih po sprejetju 
sklepa iz člena 17(1) zadevna država 
članica ni dosegla vidnega napredka v 
zvezi z zadevnimi mejniki in cilji, se 
znesek finančnega prispevka v skladu s 
členom 14(1) finančne uredbe razveljavi.

črtano

Komisija sprejme sklep o razveljavitvi, 
potem ko je zadevni državi članici dala 
možnost, da v dveh mesecih po prejemu 
obvestila o oceni Komisije predloži svoje 
pripombe o tem, ali ni bil dosežen noben 
vidni napredek.

Or. en

Predlog spremembe 217
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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7. Če v 18 mesecih po sprejetju sklepa 
iz člena 17(1) zadevna država članica ni 
dosegla vidnega napredka v zvezi z 
zadevnimi mejniki in cilji, se znesek 
finančnega prispevka v skladu s členom 
14(1) finančne uredbe razveljavi.

7. Če v 24 mesecih po sprejetju sklepa 
iz člena 17(1) zadevna država članica ni 
dosegla vidnega napredka v zvezi z 
zadevnimi mejniki in cilji, se znesek 
finančnega prispevka v skladu s 
členom 14(1) finančne uredbe razveljavi.

Or. it

Predlog spremembe 218
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevna država članica vsako četrtletje v 
okviru procesa evropskega semestra 
poroča o napredku pri uresničevanju načrta 
za okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se četrtletna poročila držav članic 
ustrezno odražajo v nacionalnih 
reformnih programih, ki se uporabljajo 
kot orodje za poročanje o napredku pri 
uresničevanju načrtov za okrevanje in 
odpornost.

Zadevna država članica vsako leto poroča 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6).

Or. en

Predlog spremembe 219
Elżbieta Kruk

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevna država članica vsako četrtletje v 
okviru procesa evropskega semestra poroča 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se četrtletna poročila držav članic ustrezno 

Zadevna država članica vsako polletje v 
okviru procesa evropskega semestra poroča 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se poročila držav članic ustrezno odražajo 



PE655.985v02-00 134/146 AM\1213024SL.docx

SL

odražajo v nacionalnih reformnih 
programih, ki se uporabljajo kot orodje za 
poročanje o napredku pri uresničevanju 
načrtov za okrevanje in odpornost.

v nacionalnih reformnih programih, ki se 
uporabljajo kot orodje za poročanje o 
napredku pri uresničevanju načrtov za 
okrevanje in odpornost.

Or. en

Obrazložitev

Poročanje o napredku pri izvajanju bi bilo treba podaljšati, da se prepreči preobremenitev 
evropskega semestra.

Predlog spremembe 220
Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevna država članica vsako četrtletje v 
okviru procesa evropskega semestra poroča 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se četrtletna poročila držav članic ustrezno 
odražajo v nacionalnih reformnih 
programih, ki se uporabljajo kot orodje za 
poročanje o napredku pri uresničevanju 
načrtov za okrevanje in odpornost.

Zadevna država članica vsako polletje v 
okviru procesa evropskega semestra poroča 
o napredku pri uresničevanju načrta za 
okrevanje in odpornost, vključno z 
operativno ureditvijo iz člena 17(6). Zato 
se poročila držav članic ustrezno odražajo 
v nacionalnih reformnih programih, ki se 
uporabljajo kot orodje za poročanje o 
napredku pri uresničevanju načrtov za 
okrevanje in odpornost.

Or. en

Predlog spremembe 221
Corina Crețu

Predlog uredbe
Člen 21 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveščanje Evropskega parlamenta in 
Sveta ter komuniciranje o načrtih držav 
članic za okrevanje in odpornost

Vključevanje Evropskega parlamenta in 
Sveta ter komuniciranje o načrtih držav 
članic za okrevanje in odpornost
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Or. en

Predlog spremembe 222
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v izvedbenem aktu 
Komisije v skladu s členom 17. Zadevna 
država članica lahko od Komisije zahteva, 
da zakrije občutljive ali zaupne 
informacije, katerih razkritje bi ogrozilo 
njene javne interese.

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v izvedbenem aktu 
Komisije v skladu s členom 17.

Or. en

Predlog spremembe 223
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v izvedbenem aktu 
Komisije v skladu s členom 17. Zadevna 
država članica lahko od Komisije zahteva, 
da zakrije občutljive ali zaupne 
informacije, katerih razkritje bi ogrozilo 
njene javne interese.

1. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje načrte za okrevanje in odpornost, 
kakor so bili odobreni v izvedbenem aktu 
Komisije v skladu s členom 17. Zadevna 
država članica lahko od Komisije zahteva, 
da zakrije občutljive ali zaupne 
informacije, katerih razkritje bi ogrozilo 
njene javne interese. Taka zahteva se ne 
sme razlagati široko.

Or. en
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Predlog spremembe 224
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko sodeluje v 
dejavnostih komuniciranja, da zagotovi 
prepoznavnost financiranja Unije za 
finančno podporo, predvideno v zadevnem 
načrtu za okrevanje in odpornost, med 
drugim tudi prek skupnih dejavnosti 
komuniciranja z zadevnimi nacionalnimi 
organi.

2. Komisija lahko sodeluje v 
dejavnostih komuniciranja, da zagotovi 
prepoznavnost financiranja Unije za 
finančno podporo, predvideno v zadevnem 
načrtu za okrevanje in odpornost, med 
drugim tudi prek skupnih dejavnosti 
komuniciranja z zadevnimi nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi, pa tudi s 
strokovnimi in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 225
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in zadevne države članice z 
ukrepi, sorazmernimi njihovim 
pristojnostim, spodbujajo sinergije in 
zagotavljajo učinkovito usklajevanje 
instrumentov, vzpostavljenih s to uredbo, z 
drugimi programi in instrumenti Unije, 
zlasti z ukrepi, ki se financirajo iz skladov 
Unije. V ta namen:

Da bi preprečili vsakršno prekrivanje 
zakonodaje, Komisija in zadevne države 
članice spodbujajo sinergije in zagotavljajo 
učinkovito usklajevanje instrumentov, 
vzpostavljenih s to uredbo, z drugimi 
programi in instrumenti Unije, zlasti z 
ukrepi, ki se financirajo iz skladov Unije. 
V ta namen:

Or. en
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Predlog spremembe 226
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavljajo komplementarnost, 
sinergijo, doslednost in skladnost med 
različnimi instrumenti na ravni Unije in 
nacionalni ravni, kadar je to ustrezno pa 
tudi na regionalni ravni, zlasti v zvezi z 
ukrepi, ki se financirajo iz skladov Unije, 
tako v fazi načrtovanja kot v fazi izvajanja;

(a) zagotavljajo komplementarnost, 
sinergijo, doslednost in skladnost med 
različnimi instrumenti na ravni Unije in 
nacionalni ter regionalni ravni, zlasti v 
zvezi z ukrepi, ki se financirajo iz skladov 
Unije, tako v fazi načrtovanja kot v fazi 
izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 227
Niklas Nienaß

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljajo tesno sodelovanje med 
tistimi, ki so odgovorni za izvajanje na 
ravni Unije, na nacionalni ravni in, po 
potrebi, na regionalni ravni, da se dosežejo 
cilji instrumentov, vzpostavljenih s to 
uredbo.

(c) zagotavljajo tesno sodelovanje med 
tistimi, ki so odgovorni za izvajanje na 
ravni Unije, na nacionalni ravni in na 
regionalni ravni, da se dosežejo cilji 
instrumentov, vzpostavljenih s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 228
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki za spremljanje 
izvajanja dejavnosti in rezultatov zbirajo 
uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 
namen se prejemnikom financiranja Unije 
naložijo sorazmerne zahteve glede 
poročanja.

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki za spremljanje 
izvajanja dejavnosti in rezultatov zbirajo 
uspešno, učinkovito in pravočasno. Države 
članice bi morale uvesti metode zbiranja 
podatkov, ki ustrezajo podatkom o spolu, 
da bi odpravile široko obstoječo vrzel v 
podatkih glede na spol na področju 
kohezijske politike in urbanističnega 
načrtovanja. V ta namen se prejemnikom 
finančnih sredstev Unije naložijo 
sorazmerne zahteve glede poročanja.

Or. en

Predlog spremembe 229
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko za namene 
poročanja o dejavnostih iz odstavka 2 po 
potrebi uporabi vsebino ustreznih 
dokumentov, ki jih je uradno sprejela v 
okviru evropskega semestra.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 230
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V poročilu o oceni je zlasti 
ocenjeno, v kolikšni meri so bili doseženi 
cilji, učinkovitost porabe sredstev in 
evropska dodana vrednost. Obravnava tudi 

2. V poročilu o oceni je zlasti 
ocenjeno, v kolikšni meri so bili doseženi 
cilji, učinkovitost porabe sredstev in 
evropska dodana vrednost.
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nadaljnjo ustreznost vseh ciljev in 
ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poročilo o naknadni oceni vsebuje 
splošno oceno instrumentov, 
vzpostavljenih s to uredbo, in vključuje 
informacije o njenem dolgoročnem učinku.

4. Poročilo o naknadni oceni vsebuje 
splošno oceno instrumentov, 
vzpostavljenih s to uredbo, in vključuje 
informacije o njenem srednjeročnem in 
dolgoročnem učinku.

Or. en

Predlog spremembe 232
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi zagotovili prepoznavnost 
podpore Evropske unije prek instrumenta 
za okrevanje in odpornost, morajo države 
članice svoje državljane obveščati o 
projektih, ki se financirajo v okviru tega 
instrumenta, pri čemer uporabljajo svoje 
storitve javnega predvajanja. v primeru 
naložb, ki presegajo 0,1 % BDP države 
članice, bi moral biti na slovesnosti o 
izvedbi prisoten predstavnik Evropske 
komisije, ki bi poudaril naložbe Evropske 
unije;
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Or. en

Predlog spremembe 233
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v imenu Odbora za regionalni razvoj
Katalin Cseh

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija bi morala v svoje 
dejavnosti komuniciranja vključevati 
lokalna omrežja deležnikov, da bi 
zagotovila, da sredstva hitro dosežejo 
upravičence v stiski, in odpraviti vse ovire 
za obveščanje o sredstvih, ki so na voljo v 
okviru tega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi z 
mehanizmom, vzpostavljenim s to uredbo, 
njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna 
sredstva, dodeljena izvajanju mehanizma, 
vzpostavljenega s to uredbo, prispevajo 
tudi k institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 4.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 235
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ali se pričakuje, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, naslovljenih na 
zadevno državo članico, ali drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra;

Črtano

Or. en

Predlog spremembe 236
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica predložila o znesku ocenjenih 
skupnih stroškov predloženega načrta za 
okrevanje in odpornost, razumna in 
verjetna ter sorazmerna s pričakovanim 
učinkom na gospodarstvo in zaposlovanje;

(e) ali je utemeljitev, ki jo je država 
članica predložila o znesku ocenjenih 
skupnih stroškov predloženega načrta za 
okrevanje in odpornost sorazmerna s 
pričakovanim učinkom na gospodarstvo in 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 237
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje reform in 
javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo usklajeno delovanje;

(f) ali načrt za okrevanje in odpornost 
vsebuje ukrepe za izvajanje proticikličnih 
reform in javnih naložbenih projektov, ki 
predstavljajo usklajeno delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 238
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, naslovljenih na 
zadevno državo članico, ali drugih 
ustreznih dokumentih, ki jih je Komisija 
uradno sprejela v okviru evropskega 
semestra.

2.1 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v posebnih poročilih, ki jih je 
pripravila zadevna država članica.

Or. en

Predlog spremembe 239
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države, vključno s fiskalnimi 
vidiki, ali drugih ustreznih dokumentih, ki 
jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra in so bili naslovljeni 
na zadevne države članice,

— Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost prispeval k 
učinkovitemu obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v posebnih poročilih držav 
članic, vključno s fiskalnimi vidiki. 
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Predlog spremembe 240
Daniel Buda

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ti izzivi se štejejo za pomembne za 
povečanje potenciala rasti gospodarstva 
zadevne države članice,

— ti izzivi se štejejo za pomembne za 
povečanje potenciala rasti gospodarstva 
zadevne države članice, na primer prek 
odgovornega razvoja potenciala za 
trajnostno rast,

Or. ro

Predlog spremembe 241
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

A – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, 
ki jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega je načrt 
ustrezen odziv na gospodarske in socialne 
razmere v zadevni državi članici.

A – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k učinkovitemu reševanju izzivov, 
opredeljenih v posebnih priporočilih, ki jih 
je predlagala ustrezna država članica, 
poleg tega je načrt ustrezen odziv na 
gospodarske in socialne razmere v zadevni 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 242
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k delni obravnavi izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, 
ki jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega je načrt 
delno ustrezen odziv na gospodarske in 
socialne razmere v zadevni državi članici.

B – Načrt za okrevanje in odpornost 
prispeva k delni obravnavi izzivov, 
opredeljenih v posebnih priporočilih, ki jih 
je predlagala zadevna država članica, 
poleg tega je načrt delno ustrezen odziv na 
gospodarske in socialne razmere v zadevni 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 243
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.1 – odstavek 1 – pododstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C – Načrt za okrevanje in odpornost ne 
prispeva k obravnavi nobenih izzivov, 
opredeljenih v priporočilih za posamezne 
države ali drugih ustreznih dokumentih, 
ki jih je Komisija uradno sprejela v okviru 
evropskega semestra, poleg tega načrt ni 
ustrezen odziv na gospodarske in socialne 
razmere v zadevni državi članici.

A – Načrt za okrevanje in odpornost ne 
prispeva k učinkovitemu reševanju 
izzivov, opredeljenih v posebnih 
priporočilih, ki jih je predlagala ustrezna 
država članica, poleg tega načrt ni ustrezen 
odziv na gospodarske in socialne razmere v 
zadevni državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 244
Daniel Buda

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
digitalni preobrazbi gospodarskih ali 
družbenih sektorjev,

— pričakuje se, da bo izvajanje 
predvidenih ukrepov znatno prispevalo k 
digitalni preobrazbi gospodarskih ali 
družbenih sektorjev in omogočilo večjo 
dostopnost digitalnih tehnologij,
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Or. ro

Predlog spremembe 245
Corina Crețu

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.4 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval k povečanju potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest ter ekonomski in 
socialni odpornosti države članice, ublažil 
gospodarske in socialne posledice krize ter 
prispeval h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije.

2.4 Pričakuje se, da bo načrt za 
okrevanje in odpornost učinkovito 
prispeval k povečanju potenciala rasti, 
ustvarjanju delovnih mest, vključno z 
delovnimi mesti za mlade in ženske, ter 
ekonomski in socialni odpornosti države 
članice, ublažil gospodarske in socialne 
posledice krize ter prispeval h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 246
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Država članica je predložila 
zadostne informacije in dokaze, da je 
znesek ocenjenih skupnih stroškov načrta 
za okrevanje in odpornost ustrezen 
(„razumen“),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 247
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Predlog uredbe
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Priloga II – točka 2 – odstavek 3 – točka 2.5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ter črtano
– država članica je predložila zadostne 
informacije in dokaze, da je znesek 
ocenjenih skupnih stroškov načrta za 
okrevanje in odpornost v skladu z naravo 
in vrsto predvidenih reform in naložb 
(„verjeten“),

Or. en


