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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični 
prehod
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0022),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0007/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... 1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... 2,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko, Odbora za promet in turizem in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0000/2020),

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

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je večkrat jasno izrazil, da je treba ambiciozne politične cilje Evropske 
unije uresničevati z ambicioznim proračunom. Zaradi ustanovitve novega sklada se ne smejo 
zmanjšati drugi pomembni instrumenti regionalne politike Unije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv in industrijskih dejavnosti z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov, 
ki jih je treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti ali 
prilagoditi, in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. SPP bi zato moral 
pokrivati vse države članice, razdelitev 
finančnih sredstev pa bi morala odražati 
sposobnost držav članic za financiranje 
naložb, potrebnih za soočanje s prehodom 
na podnebno nevtralnost.

(8) Prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo predstavlja izziv za vse 
države članice. Posebej zahteven bo za tiste 
države članice, ki so močno odvisne od 
fosilnih goriv in industrijskih dejavnosti z 
visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov, 
ki jih je treba zaradi prehoda na podnebno 
nevtralnost postopno opustiti ali 
prilagoditi, in za to nimajo zadostnih 
finančnih sredstev. Pri tem je treba 
posebno pozornost posvetiti otoškim ali 
oddaljenim območjem, kjer bo zaradi 
maloštevilnega prebivalstva energetski 
prehod na podnebno nevtralnost težje 
uresničiti. SPP bi zato moral pokrivati vse 
države članice, razdelitev finančnih 
sredstev pa bi morala odražati sposobnost 
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držav članic za financiranje naložb, 
potrebnih za soočanje s prehodom na 
podnebno nevtralnost.

Or. en

Obrazložitev

Cilj SPP je pri prehodu pomagati regijam, ki so za svojo gospodarsko ali socialno blaginjo 
močno odvisne od ekstraktivne ali težke industrije. Vendar se pri tem ne sme spregledati 
otoških ali oddaljenih regij, ki pogosto niso povezane s splošno energetsko infrastrukturo in 
so pri elektriki morda odvisne od samostojnih dizelskih ali bencinskih generatorjev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo. Podpora za nazadujoče 
sektorje, kot so proizvodnja energije na 
osnovi premoga, lignita, šote in naftnega 
skrilavca ali dejavnosti izkopavanja teh 
trdnih fosilnih goriv, bi morala biti 
povezana s postopnim opuščanjem 
dejavnosti in ustreznim zmanjšanjem 
stopnje zaposlenosti. Kar zadeva 
preoblikovanje sektorjev z visokimi ravnmi 
emisij toplogrednih plinov, bi morala 
podpora spodbujati nove dejavnosti z 
uvajanjem novih tehnologij, novih 
postopkov ali izdelkov, ki bi privedli do 
znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 

(10) V tej uredbi so opredeljene vrste 
naložb, pri katerih bi se lahko odhodki 
podpirali iz SPP. Vse podprte dejavnosti bi 
se morale izvajati ob polnem spoštovanju 
podnebnih in okoljskih prednostnih nalog 
Unije. Seznam naložb bi moral vključevati 
naložbe, ki podpirajo lokalna gospodarstva 
in so dolgoročno trajnostne, ob 
upoštevanju vseh ciljev zelenega dogovora. 
Financirani projekti bi morali prispevati k 
postopnemu prehodu na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo. Podpora 
za nazadujoče sektorje, kot so proizvodnja 
energije na osnovi premoga, lignita, šote in 
naftnega skrilavca ali dejavnosti 
izkopavanja teh trdnih fosilnih goriv, bi 
morala biti povezana s postopnim 
opuščanjem dejavnosti in ustreznim 
zmanjšanjem stopnje zaposlenosti skozi 
čas. Kar zadeva preoblikovanje sektorjev z 
visokimi ravnmi emisij toplogrednih 
plinov, bi morala podpora spodbujati nove 
dejavnosti z uvajanjem novih tehnologij, 
novih postopkov ali izdelkov, ki bi privedli 
do znatnega zmanjšanja emisij v skladu s 
podnebnimi cilji EU za leto 2030 in ciljem 
podnebne nevtralnosti EU do leta 205013 
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ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja ter preprečevanju degradacije 
okolja. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi dejavnostim, ki krepijo 
inovacije in raziskave na področju 
naprednih in trajnostnih tehnologij, pa tudi 
na področjih digitalizacije in povezljivosti, 
če taki ukrepi pomagajo blažiti negativne 
stranske učinke prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo ter k 
temu prehodu prispevajo.

ob hkratnem ohranjanju in krepitvi 
zaposlovanja kvalificirane delovne sile ter 
preprečevanju degradacije okolja. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti tudi 
dejavnostim, ki krepijo inovacije in 
raziskave na področju naprednih in 
trajnostnih tehnologij, pa tudi na področjih 
digitalizacije in povezljivosti, če taki 
ukrepi pomagajo blažiti negativne stranske 
učinke prehoda na podnebno nevtralno in 
krožno gospodarstvo ter k temu prehodu 
prispevajo. S temi naložbami bi bilo treba 
omogočiti tudi financiranje strokovnega 
znanja in analiz, da bi uresničili cilj za 
uspešno preoblikovanje v obstoječih, 
uveljavljenih podjetjih.

____________________ __________________
13Kakor je določeno v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru, Odboru regij in 
Evropski investicijski banki z naslovom 
Čist planet za vse – Evropska strateška 
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, 
konkurenčno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo (COM(2018) 773 final/2).

13Kakor je določeno v sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru, Odboru regij in 
Evropski investicijski banki z naslovom 
Čist planet za vse – Evropska strateška 
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, 
konkurenčno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo (COM(2018)0773).

Or. en

Obrazložitev

Glavni cilj Evrope je prehod na zeleno gospodarstvo, k čemur bo pomembno prispeval ta 
sklad. Vendar je treba poudariti, da mora biti ta prehod postopen, da bi tako čim manj rušili 
gospodarsko in socialno ravnotežje. Zlasti se je treba posvetiti drugačnim načinom uporabe 
ter preoblikovanju znanja in spretnosti delavcev v teh sektorjih.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zaščito državljanov, ki so pri 
podnebnem prehodu najbolj ranljivi, bi 
moral SPP zajemati tudi izpopolnjevanje in 

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

prekvalificiranje zadevnih delavcev, da bi 
se jim pomagalo pri prilagajanju novim 
zaposlitvenim možnostim in pridobivanju 
novih kvalifikacij, prilagojenih zelenemu 
gospodarstvu, ter da bi se iskalcem 
zaposlitve zagotavljala pomoč pri iskanju 
zaposlitve in aktivno vključevanje na trg 
dela.

Or. en

Obrazložitev

Zlasti je pomembno usposabljanje delavcev, da bodo lahko še naprej dejavni na trgu dela.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 

(12) Da bi okrepili gospodarsko 
diverzifikacijo območij, ki jih zadevajo 
učinki prehoda, bi moral SPP zagotavljati 
podporo za produktivne naložbe v MSP. 
Produktivne naložbe bi bilo treba razumeti 
kot naložbe v osnovna sredstva ali 
nematerialna sredstva podjetij z namenom 
proizvodnje blaga in storitev, s čimer se 
prispeva k bruto investicijam in 
zaposlovanju. Pri podjetjih, ki niso MSP, bi 
bilo treba produktivne naložbe podpreti le, 
če so potrebne za ublažitev izgube 
delovnih mest, ki je posledica prehoda, so 
namenjene ustvarjanju ali varstvu večjega 
števila delovnih mest in ne vodijo k 
premestitvi ali ne izvirajo iz nje. Naložbe v 
obstoječe industrijske obrate, vključno s 
tistimi, ki jih zajema sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, bi morale biti 
dovoljene, če prispevajo k prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo do 
leta 2050 in so precej pod zadevnimi 
referenčnimi vrednostmi, določenimi za 
brezplačno dodelitev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
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Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, zlasti podpora za produktivne 
naložbe podjetij, ki niso MSP, pa bi 
morala biti omejena na podjetja, ki se 
nahajajo na območjih, ki so opredeljena 
kot območja, ki prejemajo pomoč, za 
namene točk (a) in (c) člena 107(3) 
PDEU.

Sveta14, in če zaščitijo znatno število 
delovnih mest. Vsako tako naložbo bi bilo 
treba ustrezno utemeljiti v zadevnem 
območnem načrtu za pravični prehod. Da 
bi se zaščitila celovitost notranjega trga in 
kohezijske politike, bi morala biti podpora 
podjetjem skladna s pravili Unije o državni 
pomoči, kakor so določena v členih 107 in 
108 PDEU, pri čemer je treba zlasti 
upoštevati strukturne spremembe ter 
ukrepe, ki jih te spremembe zahtevajo. S 
pomočjo te izjeme bi lahko podprli 
gospodarski razvoj na območjih, kjer sta 
življenjska raven ali zaposlenost izjemno 
nizki, in v najbolj oddaljenih regijah glede 
na njihov strukturni, gospodarski in 
socialni položaj.

_______________ ________________
14Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

14 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Uniji in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32).

Or. en

Obrazložitev

Pravila o državni pomoči na nekaterih območjih Evropske unije omogočajo, da se podpora 
izplača podjetjem, ki niso MSP. Sem sodijo posebej revna območja, območja z visoko 
brezposelnostjo in najbolj oddaljene regije.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Podpora SPP za produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, ne bi 
smela biti omejena na območja, 
upravičena do državne pomoči na podlagi 
veljavnih pravil o državni pomoči v skladu 
s točkama (a) in (c) člena 107(3) PDEU. 
Vsem regijam bi bilo treba omogočiti 
prejemanje pomoči iz SPP, da bi tako 
učinkovito in dovolj zgodaj zmanjšali 
tveganje za izgubo delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en



PE648.609v03-00 12/31 PR\1202915SL.docx

SL

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi in ob podpori 
Komisije pripraviti območne načrte za 
pravični prehod s podrobnim opisom 
procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

(14) Podpora SPP bi morala biti 
pogojena z učinkovitim izvajanjem procesa 
prehoda na določenem območju za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva. V zvezi s tem bi morale 
države članice v sodelovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi po načelu 
partnerstva iz člena 6 Uredbe (EU).../... 
[nova uredba o skupnih določbah] in ob 
podpori Komisije pripraviti območne 
načrte za pravični prehod s podrobnim 
opisom procesa prehoda v skladu s svojimi 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti. V ta namen bi morala Komisija 
vzpostaviti platformo za pravični prehod, 
ki bi na podlagi obstoječe platforme za 
premogovniške regije v tranziciji 
omogočila dvostransko in večstransko 
izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih 
praks v vseh zadevnih sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju Parlamenta je spoštovanje načela partnerstva bistvenega pomena za uspešen 
območni načrt za pravični prehod, saj to omogoča posvetovanje o načrtovanju in izvajanju z 
gospodarskimi in socialnimi partnerji ter, na primer, okoljskimi interesnimi skupinami.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 

(15) Območni načrti za pravični prehod 
bi morali opredeliti najbolj prizadeta 
območja, na katera bi bilo treba 
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osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov. Navedena območja bi morala biti 
natančno opredeljena in ustrezati regijam 
na ravni NUTS 3 ali biti del teh regij. 
Načrti bi morali podrobno opisovati izzive 
in potrebe navedenih območij ter 
opredeljevati vrsto potrebnih operacij na 
način, ki zagotavlja skladen razvoj na 
podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

osredotočiti podporo, in opisovati 
specifične ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
dosego podnebno nevtralnega 
gospodarstva, zlasti kar zadeva preureditev 
ali zaprtje obratov, v katerih se proizvajajo 
fosilna goriva ali izvajajo druge dejavnosti 
z visoko intenzivnostjo toplogrednih 
plinov, hkrati pa je treba ohraniti in 
razširiti možnost zaposlovanja na 
prizadetih območjih in tako preprečiti 
socialno izključenost. Navedena območja 
bi morala biti natančno opredeljena in 
ustrezati regijam na ravni NUTS 3 ali biti 
del teh regij. Načrti bi morali podrobno 
opisovati izzive in potrebe navedenih 
območij ter opredeljevati vrsto potrebnih 
operacij na način, ki zagotavlja skladen 
razvoj na podnebne spremembe odpornih 
gospodarskih dejavnosti, ki so tudi skladne 
s prehodom na podnebno nevtralnost in 
cilji zelenega dogovora. Finančno podporo 
iz SPP bi morale prejeti samo naložbe, ki 
so v skladu z načrti za prehod. Območni 
načrti za pravični prehod bi morali biti del 
programov (s podporo ESRR, ESS+, 
Kohezijskega sklada ali SPP), ki jih odobri 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju poročevalca je treba poudariti tudi socialni vidik SPP.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Območne načrte za pravični 
prehod je treba predložiti do konca leta 
2020. To predstavlja izziv pri izvajanju za 
organe upravljanja in države članice, saj 
je sprejetje teh načrtov pogoj za sprostitev 
sredstev. Te težave bi morali olajšati s 
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pogojnim predhodnim financiranjem za 
tehnično pomoč pred sprejetjem načrtov.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za večjo usmerjenost uporabe virov 
SPP v rezultate bi bilo treba Komisiji v 
skladu z načelom sorazmernosti omogočiti, 
da v primeru resnega nedoseganja ciljev, 
določenih za specifični cilj SPP uporabi 
finančne popravke.

(16) Za večjo usmerjenost uporabe virov 
SPP v rezultate bi bilo treba Komisiji v 
skladu z načelom sorazmernosti in Uredbo 
(EU) .../...[nova uredba o skupnih 
določbah] omogočiti, da v primeru resnega 
nedoseganja ciljev, določenih za specifični 
cilj SPP uporabi finančne popravke.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo 7,5 milijarde EUR v cenah iz 
leta 2018, in se lahko povečajo, odvisno od 
primera, z dodatnimi sredstvi, dodeljenimi 
v proračunu Unije, in iz drugih virov v 
skladu z veljavnim temeljnim aktom.

Sredstva za SPP v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, ki so na voljo za 
proračunske obveznosti za obdobje 2021–
2027, znašajo 17,88 milijarde EUR v cenah 
iz leta 2018 („glavni znesek“) in se ne 
prenesejo iz dodelitev skladov, zajetih v 
Uredbo (EU) .../... [nova uredba o skupnih 
določbah]. Glavni znesek se lahko poveča, 
odvisno od primera, z dodatnimi sredstvi, 
dodeljenimi v proračunu Unije, in iz drugih 
virov v skladu z veljavnim temeljnim 
aktom.

Or. en
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Obrazložitev

Potreben je precej večji proračun, saj ima predlagani SPP precej širše področje uporabe kot 
pa sklad za pravični energetski prehod, ki ga je sprva predlagal Parlament. Hkrati ne bi smeli 
ogroziti sredstev za druge kohezijske sklade.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme odločitev, s katero določi letno 
razdelitev sredstev, vključno s kakršnimi 
koli dodatnimi sredstvi iz odstavka 2 po 
državah članicah v skladu z metodologijo 
iz Priloge I.

3. Komisija z delegiranim aktom v 
skladu s členom 10 sprejme odločitev, s 
katero določi letno razdelitev sredstev, 
vključno s kakršnimi koli dodatnimi 
sredstvi iz odstavka 2 po državah članicah 
v skladu z metodologijo iz Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
izključno naslednje dejavnosti:

V skladu z odstavkom 1 SPP podpira 
naslednje dejavnosti:

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti ter v spodbujanje 

(c) naložbe v raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti, tudi na univerzah 
in v javnih raziskovalnih ustanovah, ter v 
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prenosa naprednih tehnologij; spodbujanje prenosa naprednih tehnologij;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi poudariti, da so naložbe v raziskave in inovacije možne tudi na univerzah in 
javnih raziskovalnih ustanovah, kadar je to utemeljeno v območnem načrtu za pravični 
prehod. 

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) naložbe v energijo iz obnovljivih 
virov, proizvodnjo električne energije, 
gradnjo infrastrukture ter vzdrževanje in 
razvoj ustrezne tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, energijsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije;

(d) naložbe v uvajanje tehnologije in 
nameščanje infrastrukture za cenovno 
dostopno čisto energijo, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, tudi z uvedbo 
okolju prijaznih načinov prevoza, in 
energijsko učinkovitost;

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost;

(e) naložbe v digitalizacijo in digitalno 
povezljivost ter digitalizirano in precizno 
kmetijstvo;

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) naložbe v obnovo in 
dekontaminacijo območij, sanacijo tal za 
rabo in projekte za spremembo namena;

(f) naložbe v projekte za spremembo 
namena;

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pomoč iskalcem zaposlitve pri 
iskanju zaposlitve;

(i) pomoč iskalcem zaposlitve pri 
iskanju zaposlitve in dohodkovno 
podporo;

Or. en



PE648.609v03-00 18/31 PR\1202915SL.docx

SL

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve;

(j) dejavno vključevanje iskalcev 
zaposlitve, zlasti žensk;

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko SPP na območjih, ki so 
opredeljena kot območja, ki prejemajo 
pomoč v skladu s točkama (a) in (c) člena 
107(3) PDEU, podpira produktivne 
naložbe v podjetja, ki niso MSP, če so bile 
take naložbe odobrene kot del območnega 
načrta za pravični prehod na podlagi 
informacij, ki se zahtevajo v skladu s točko 
(h) člena 7(2). Take naložbe so upravičene 
le, če so potrebne za izvajanje območnega 
načrta za pravični prehod.

Poleg tega lahko SPP na ustreznih 
območjih podpira produktivne naložbe v 
podjetja, ki niso MSP, če so bile take 
naložbe odobrene kot del območnega 
načrta za pravični prehod na podlagi 
informacij, ki se zahtevajo v skladu s točko 
(h) člena 7(2). Take naložbe so upravičene 
le, če so potrebne za izvajanje območnega 
načrta za pravični prehod.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podjetij v težavah, kakor so 
opredeljena v členu 2(18) Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/201416;

črtano

_________________
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16Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naložb, povezanih s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 
zgorevanjem fosilnih goriv;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložb v širokopasovno 
infrastrukturo na območjih, na katerih sta 
vsaj dve širokopasovni omrežji 
enakovredne kategorije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prednostna naloga ali prednostne 
naloge SPP zajemajo sredstva SPP, ki 
predstavljajo celoto ali del dodelitev za 
države članice.
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na prednostno nalogo SPP, je najmanj 
enak enainpolkratniku zneska podpore iz 
SPP za to prednostno nalogo, vendar ne 
presega trikratnika navedenega zneska.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

[nova uredba o skupnih določbah], 
ustreznimi strategijami pametne 
specializacije, nacionalnimi energetskimi 
in podnebnimi načrti ter evropskim 
stebrom socialnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 Člen 9

Finančni popravki Finančni popravki

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

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



PE648.609v03-00 24/31 PR\1202915SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 8(4), začne veljati le, če mu niti 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Prehodne določbe

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

Or. en

Predlog spremembe 40

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 2, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 

(i) emisije toplogrednih plinov 
industrijskih obratov v regijah na ravni 
NUTS 2, pri katerih je ogljična 
intenzivnost, kot je določena z razmerjem 
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emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/20061, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni NUTS 
2 v dani državi članici, se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 2 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje 49 %),

emisij toplogrednih plinov industrijskih 
obratov, ki jih sporočijo države članice v 
skladu s členom 7 Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/20061, in 
bruto dodane vrednosti industrije, dvakrat 
višja od povprečja EU-27. Kadar ta raven 
ni presežena v nobeni regiji na ravni NUTS 
2 v dani državi članici, se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov industrijskih 
obratov v regiji na ravni NUTS 2 z najvišjo 
ogljično intenzivnostjo (uteževanje 33 %),

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

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

Or. en

Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 42

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe se doda merilo za metodo dodelitve pri SPP. Predlaga se majhno 
povečanje za države članice z otoškimi ali oddaljenimi območji, ki so pri proizvodnji 
električne energije odvisna od dizelskih ali bencinskih generatorjev, saj ta območja niso 
priključena na celinsko električno omrežje, tako da je zanje prehod na zeleno energijo 
posebej težaven in drag. Zato je treba ustrezno zmanjšati uteževanje pri ostalih merilih. 

Predlog spremembe 43

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe dodaja merilo za metodo dodelitve za SPP; predlaga se povečanje za 
države članice, ki so se v osnutku nacionalnega energetskega in podnebnega načrta zavezale 
bolj ambicioznemu prispevku, kot je minimalna zahtevana raven.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodelitve, ki izhajajo iz uporabe 
točke (a) se prilagodijo, da se zagotovi, da 
nobena država članica ne prejme zneska, ki 

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

bi presegal 27 % glavnega zneska iz člena 
3(2). Zneski, ki presegajo 27 % na državo 
članico, se proporcionalno prerazporedijo 
na dodelitve za vse druge države članice. 
Deleži držav članic se ustrezno 
preračunajo;

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

A. Uvod

V zakonodajnih predlogih, ki urejajo uporabo sredstev kohezijske politike za obdobje 2021–
2027, bo eden od glavnih ciljev, ki bodo usmerjali naložbe EU, „bolj zelena in nizkoogljična 
Evropa, s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva, prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in upravljanja 
tveganj“. Tako se bo izvajal Pariški sporazum. Poleg tega se 25 % odhodkov iz večletnega 
finančnega okvira porabi za dejavnosti, povezane s podnebjem. 

Z evropskim zelenim dogovorom se še dodatno krepi zaveza EU za zeleno prihodnost, določi 
se nova politika rasti za Evropo z ambicioznim ciljem, da se do leta 2050 doseže podnebna 
nevtralnost, kar je 12. decembra 2019 potrdil Evropski svet. 

Vendar je treba na poti k zelenemu gospodarstvu in podnebni nevtralnosti rešiti določene 
težave. Veliko regij, na primer, je še vedno odvisnih od industrijskih procesov, ki temeljijo na 
fosilnih gorivih ali toplogrednih plinih. Prehod teh regij na podnebno nevtralno gospodarstvo 
je zato velik izziv. Omejiti bo treba gospodarske dejavnosti z visokimi stopnjami emisij 
toplogrednih plinov ali dejavnosti, ki temeljijo na proizvodnji in uporabi fosilnih goriv, kot 
sta premog in lignit, tako pri gospodarski proizvodnji kot pri stopnji zaposlenosti. Tudi drugi 
sektorji z visokimi stopnjami emisij toplogrednih plinov bodo morali opustiti ogljično 
intenzivne procese in se preoblikovati. Poleg tega se bo moralo preoblikovati tudi veliko 
delovnih mest, ki so posredno odvisna od teh dejavnosti, sicer bi lahko bila ukinjena. Vse te 
spremembe bodo neposredno vplivale na življenje ljudi in neizogibno povzročile številne 
družbene izzive.

Poročevalec zato odločno pozdravlja dejstvo, da je Komisija s tem, ko je za obdobje 
financiranja po letu 2020 predložila nov, ločen osnutek uredbe za ustanovitev sklada za 
pravični prehod, opozorila na socialne, gospodarske in okoljske izzive ter na pomen enotnega 
odziva EU na potrebo po pravičnem prehodu. 

Vendar poročevalec meni, da je treba predlog, ki je prvi zakonodajni predlog za izvajanje 
prednostnih nalog iz evropskega zelenega dogovora in je del naložbenega načrta za trajnostno 
Evropo, nekoliko spremeniti, mu kaj dodati in ga prilagoditi. Zlasti je zaskrbljen zaradi 
socialnih in ekonomskih posledic prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo in je trdno 
prepričan, da mora EU uresničiti prehod, ne da bi pri tem dovolila, da se povečajo razlike med 
regijami, in brez zapostavljanja državljanov.

B. Strukturiranje mehanizma za pravičen prehod

Poročevalec pozdravlja tristebrno strukturo mehanizma za pravičen prehod, ki ga sestavljajo 
Sklad za pravični prehod, posebne sheme v okviru sklada InvestEU in instrument za posojila 
v javnem sektorju s skupino EIB. Sklad za pravični prehod bo v prvi vrsti namenjen 
zagotavljanju nepovratnih sredstev, osredotočen pa bo na gospodarsko diverzifikacijo ter 
prekvalifikacijo in dejavno vključevanje delavcev in iskalcev zaposlitve. Druga dva stebra 
bosta črpala sredstva iz zasebnih naložb jih pridobila z javnim financiranjem. 
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Poročevalec opozarja tudi na dejstvo, da se Sklad za pravični prehod izvaja s skupnim 
upravljanjem, v tesnem sodelovanju z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi ter 
deležniki, saj se s tem zagotavlja prevzemanje odgovornosti za strategijo prehoda. Ključna je 
tudi skladnost z načelom partnerstva, ki zagotavlja posvetovanje z gospodarskimi in 
socialnimi partnerji o načrtovanju programov in njihovem izvajanju.

C. Področje podpore

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da bo predlagani SPP podpiral dejavnosti na področju 
gospodarske diverzifikacije, prekvalifikacije delavcev in sanacije okolja. To je široko 
področje dejavnosti, ki vključuje naložbe v: mala in srednja podjetja, raziskave in inovacije, 
tehnologije in infrastrukture, povezane z energijo, digitalizacijo, regeneracijo, krožno 
gospodarstvo, izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev ter pomoč in vključevanje 
iskalcev zaposlitve. Seznam dejavnosti pa ne bi smel biti dokončen, njegov obseg bi bilo treba 
še razširiti in bi moral vključevati univerze in javne raziskovalne ustanove, naložbe v energijo 
iz obnovljivih virov, proizvodnjo električne energije in gradnjo infrastrukture ter okolju 
prijazna prevozna sredstva. 

Poleg tega je glede na negativno plat jedrske energije primerno, da se jedrske elektrarne 
izključijo iz financiranja.

D. Proračun

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da bo predlagani SPP spodbujal energetski prehod in podpiral 
veliko širši obseg dejavnosti v okviru treh obsežnih kategorij: socialna podpora, oživitev 
gospodarstva in sanacija tal. Poročevalec zato zahteva znatno višji proračun od 7,5 milijarde 
EUR, ki ga je predlagala Komisija, vendar poudarja, da to ne bi smelo ogroziti financiranja 
drugih kohezijskih skladov. Ambiciozni politični cilji EU se lahko dosežejo le z ambicioznim 
proračunom. Sredstva iz SPP bi morala dopolnjevati sredstva, ki so na voljo v okviru 
obstoječih instrumentov regionalne politike Unije, in ne bi smela biti rezultat prerazporeditev 
iz drugih skladov. 

Poročevalec upa tudi, da bo skupni znesek naložb v okviru treh stebrov mehanizma za 
pravičen prehod presegel predvidenih 100 milijard EUR, saj bodo potrebna dodatna sredstva 
za pomoč regijam, ki jih bodo najbolj prizadeli izzivi v zvezi s prehodom, da bi izpolnile cilj 
podnebne nevtralnosti, hkrati pa ohranile visoko stopnjo zaposlenosti med prehodnim 
procesom in po njem. 

Poročevalec meni, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti prebivalcem otokov ali 
oddaljenih območij, ki za proizvodnjo električne energije uporabljajo dizelske ali bencinske 
generatorje, saj bo energetski prehod morda težji in dražji. Poročevalec zato spreminja 
uteževanje, predvideno v metodi dodeljevanja, in dodaja novo merilo, ki zadeva otoke in 
oddaljena območja, tako da metoda dodeljevanja odraža dejanske potrebe prebivalstva v času 
prehoda.

Poleg tega poročevalec meni, da bi bilo treba nagraditi dodatna prizadevanja držav članic za 
zmanjšanje emisij, ki presegajo cilj. Zato predlaga precejšnjo prilagoditev dodeljenih 
sredstev. 



PR\1202915SL.docx 31/31 PE648.609v03-00

SL

E. Pravila o državni pomoči

Da bi se učinkovito soočili z nevarnostjo izgube delovnih mest, je potrebno prožno izvajanje 
pravil o državni pomoči in vključujoč pristop k vsem regijam. To pomeni, da se podpora ne bi 
smela omejiti le na območja, upravičena do državne pomoči v skladu z veljavno zakonodajo o 
državni pomoči. Vključiti bi bilo treba tudi druga območja, tudi revna območja, območja z 
visoko stopnjo brezposelnosti in najbolj oddaljene regije. 

F. Predhodno financiranje

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da morajo države članice pripraviti območne načrte za 
pravičen prehod in opredeliti prizadete regije na ravni NUTS 3 ali dele regij, ki jih je treba 
podpreti. Ker njihova predložitev do konca leta 2020 pomeni izziv za organe upravljanja in 
države članice pri izvajanju, bi bilo treba (da se ublaži ta izziv) pod določenimi pogoji dati na 
voljo predhodno financiranje za tehnično pomoč. Poleg tega bi morale države članice 
izkoristiti prehodno obdobje za pripravo in sprejetje območnih načrtov za pravični prehod, ne 
da bi to ogrozilo njihovo upravičenost do financiranja.


