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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj Evropske unije, da do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost, je bistvenega pomena za to, 
da se preprečijo najbolj katastrofalne posledice podnebnih sprememb. Vendar sredstva, ki jih 
Evropska komisija predlaga za dosego tega cilja, sprožajo nekatera vprašanja, zlasti v zvezi s 
socialno pravičnostjo in okoljsko učinkovitostjo. 
Na področju mobilnosti so stroški prevoza za ranljiva gospodinjstva in mikropodjetja večinoma 
nespremenljivi. Zato bo glavni učinek zvišanja cen motornega bencina, ki je neposredna 
posledica vključitve cestnega prometa v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), 
zmanjšanje kupne moči gospodinjstev, ne da bi se zagotovil dejanski prehod na brezogljična 
prevozna sredstva ali zmanjšanje prepotovanih razdalj.  
Hkrati pa izčrpavanje virov fosilnih goriv ali surovin, motnje v svetovni dobavni verigi zaradi 
pandemije covida-19, nestanovitnost cen in geopolitične napetosti neizogibno povzročajo višje 
stroške prehoda na razogljičeno gospodarstvo za gospodinjstva in podjetja. 
Podpreti je torej treba najranljivejše, da bi poskrbeli za socialno pravičen potrebni ekološki 
prehod, ne da bi s tem obremenjevali proračune gospodinjstev in mikropodjetij. To je namen 
ustanovitve Socialnega sklada za podnebje. Da bi zagotovili skladne in socialno pravične 
podnebne ukrepe, bi bilo treba opustiti razširitev sistema EU za trgovanje z emisijami na cestni 
promet in stavbe. Ustanovitev in izvajanje Socialnega sklada za podnebje je treba torej 
zagotoviti s financiranjem, ki ne bo odvisno od vključitve cestnega prometa in stavb v sistem 
EU za trgovanje z emisijami. V tem smislu se lahko kot viri financiranja uporabijo prihodki iz 
sedanjega sistema EU za trgovanje z emisijami ali nova lastna sredstva. 
Socialni sklad za podnebje bo tako odlična priložnost za podporo državam članicam pri 
uvajanju potrebnih ukrepov za dejansko razogljičenje prometa. Zato bo moral proračun 
Socialnega sklada za podnebje ustrezati potrebnim naložbam in zagotoviti prožnost za 
proaktivno izvajanje teh naložb, preden bodo stroški prehoda vplivali na naložbeno 
zmogljivost.
Čeprav se je treba jasno osredotočiti na strukturne ukrepe, ki bodo močno zmanjšali našo 
odvisnost od ogljične mobilnosti, je treba poiskati ustrezno ravnovesje, da bodo lahko ranljiva 
gospodinjstva in mikropodjetja tam, kjer kratkoročno še niso izvedljive učinkovite alternative, 
še naprej mobilna in zadovoljevala svoje osnovne socialno-ekonomske potrebe. 
Da bi bolje opredelili pomanjkljivosti in se odzvali na različne probleme, je treba po zgledu 
energijske revščine v evropski zakonodaji opredeliti mobilnostno revščino. Poleg tega je treba 
upoštevati neenakosti žensk, s katerimi se te že spoprijemajo, in posebnosti njihove mobilnosti.  
Poleg tega je treba dati prednost razvoju javnega prevoza, ki je glavni vzvod za razogljičenje 
mobilnosti, zlasti na obrobnih in podeželskih območjih, kjer ponudba in pokritost ne ustreza 
potrebam prebivalstva in podjetij. Obenem je treba spodbujati aktivno mobilnost, zlasti 
kolesarjenje.  

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Te spremembe imajo različne 
gospodarske in socialne učinke na različne 
gospodarske sektorje, državljane in države 
članice. Zlasti bi se morala z vključitvijo 
emisij toplogrednih plinov iz stavb in 
cestnega prevoza v področje uporabe 
Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta31 zagotoviti dodatna 
gospodarska spodbuda za naložbe v 
zmanjšanje porabe fosilnih goriv in tako 
pospešiti zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov. V kombinaciji z drugimi ukrepi bi 
to moralo srednje- in dolgoročno znižati 
stroške za stavbe in cestni prevoz ter 
zagotoviti nove priložnosti za ustvarjanje 
delovnih mest in naložbe.

(8) Te spremembe imajo različne 
gospodarske in socialne učinke na različne 
gospodarske sektorje, državljane in države 
članice. Zaradi stroškov prehoda ter vse 
večjih nihanj cen energije in surovin 
zaradi prilagoditev, povezanih s 
prehodom, in zaradi izčrpavanja virov je 
treba zagotoviti socialna nadomestila in 
potrebna sredstva za obravnavo zelenega 
prehoda ter zaščititi najranljivejša 
gospodinjstva ter mikro in mala podjetja, 
hkrati pa ohraniti visoke ravni 
kakovostnih naložb, da se zagotovi uspeh 
zelenega prehoda.

__________________
31 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 Skupnosti 
(UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vendar so za financiranje 
navedenih naložb potrebna sredstva. Poleg 
tega velja, da se bodo, preden bodo 
naložbe izvedene, stroški gospodinjstev in 
uporabnikov prevoza za ogrevanje, 
hlajenje in kuhanje ter cestni prevoz 
verjetno povišali, saj dobavitelji goriva, za 
katere veljajo obveznosti trgovanja z 
emisijami za stavbe in cestni prevoz, 
prenašajo stroške ogljika na potrošnike.

(9) Vendar so za financiranje 
navedenih naložb v času izvajanja 
Socialnega sklada za podnebje potrebna 
zadostna, redna in pravična sredstva.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Povišanje cen fosilnih goriv lahko 
nesorazmerno vpliva na ranljiva 
gospodinjstva, ranljiva mikropodjetja in 
ranljive uporabnike prevoza, ki večino 
svojih prihodkov porabijo za energijo in 
prevoz, ki v nekaterih regijah nimajo 
dostopa do alternativnih in cenovno 
dostopnih rešitev mobilnosti in prevoza ter 
ki morda nimajo finančnih zmožnosti za 
vlaganje v zmanjšanje porabe fosilnih 
goriv.

(10) Naraščajoče cene fosilnih goriv 
bodo najverjetneje nesorazmerno vplivale 
na ranljiva gospodinjstva, ranljiva mikro in 
mala podjetja ter ranljive uporabnike 
prevoza, ki že zdaj večino svojih prihodkov 
porabijo za energijo in prevoz, kar bo še 
povečalo neenakosti za osebe, ki živijo na 
podeželju, v obrobnih, oddaljenih, najbolj 
oddaljenih, otoških, gorskih, redko 
poseljenih ali manj razvitih regijah in 
ozemljih, vključno s primestnimi območji. 
Ta gospodinjstva ter mikro in mala 
podjetja večinoma nimajo dostopa do 
alternativnih, medsebojno povezanih, 
učinkovitih in cenovno dostopnih rešitev 
mobilnosti in prevoza. Poleg tega so 
pogosto odvisni od fosilnih goriv in 
nimajo finančnih zmožnosti za vlaganje v 
brezogljične načine prevoza in 
nizkoogljične alternative, zato se težko 
prilagajajo posledicam zelenega prehoda. 
Ambiciozni podnebni ukrepi bi Uniji 
pomagali zmanjšati njeno odvisnost od 
fosilnih goriv. Socialni sklad za podnebje 
dopolnjuje te ukrepe v podporo državam 
članicam, njegov cilj pa je zagotavljanje 
dolgoročnih strukturnih rešitev za 
zmanjšanje energijske in mobilnostne 
revščine po vsej Uniji.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zato bi bilo treba del prihodkov, (11) Zato bi bilo treba na ravni EU 
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ustvarjenih z vključitvijo stavb in cestnega 
prevoza v področje uporabe 
Direktive 2003/87/ES, uporabiti za 
obravnavo socialnih učinkov, ki izhajajo 
iz te vključitve, za pravičen in vključujoč 
prehod, pri čemer nihče ne sme biti 
zapostavljen.

vzporedno s socialnimi načrti držav članic 
za podnebje ustanoviti socialni sklad za 
podnebje, da bi zagotovili vključujoč in 
pravičen zeleni prehod, pri katerem nihče 
ne bo zapostavljen.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) To je še toliko bolj pomembno 
glede na obstoječe ravni energijske 
revščine. Energijska revščina so razmere, v 
katerih gospodinjstva nimajo dostopa do 
osnovnih energetskih storitev, kot sta 
hlajenje, ko se temperature dvigajo, in 
ogrevanje. Leta 2018 je približno 
34 milijonov Evropejcev navedlo, da ne 
morejo ustrezno ogrevati svojih domov, 
medtem ko je v anketi na ravni Unije iz 
leta 2019 6,9 % prebivalstva Unije 
navedlo, da si ne morejo privoščiti 
zadostnega ogrevanja svojih domov32. Na 
splošno evropska opazovalnica za 
energijsko revščino ocenjuje, da se več kot 
50 milijonov gospodinjstev v Evropski 
uniji spopada z energijsko revščino. 
Energijska revščina je zato velik izziv za 
Unijo. Čeprav lahko socialne tarife ali 
neposredna dohodkovna podpora 
zagotovijo takojšnjo pomoč 
gospodinjstvom, ki se spopadajo z 
energijsko revščino, pa lahko le ciljno 
usmerjeni strukturni ukrepi, zlasti 
energijske prenove, zagotovijo trajne 
rešitve.

(12) To je še toliko bolj pomembno 
glede na obstoječe ravni mobilnostne 
revščine. Energija je bistvenega pomena 
in dostop do cenovno ugodnih energetskih 
storitev je osnovna socialna pravica in je 
ključen za socialno vključenost. 
Energijska revščina so razmere, ko 
gospodinjstva nimajo dostopa do osnovnih 
energetskih storitev, ki so pogoj za 
dostojen življenjski standard in zdravje, 
vključno z ustreznim ogrevanjem, 
hlajenjem, razsvetljavo in energijo za 
pogon gospodinjskih aparatov. Leta 2018 
je približno 34 milijonov Evropejcev 
navedlo, da ne morejo ustrezno ogrevati 
svojih domov, medtem ko je v anketi na 
ravni Unije iz leta 2019 6,9 % prebivalstva 
Unije navedlo, da si ne morejo privoščiti 
zadostnega ogrevanja svojih domov32. Na 
splošno evropska opazovalnica za 
energijsko revščino ocenjuje, da se več kot 
50 milijonov gospodinjstev v Evropski 
uniji spopada z energijsko revščino. 
Energijska revščina je zato velik izziv za 
Unijo. Čeprav socialne tarife ali 
neposredna dohodkovna podpora 
zagotavljajo takojšnjo pomoč 
gospodinjstvom, ki se spopadajo z 
energijsko revščino, lahko le ciljno 
usmerjeni strukturni ukrepi in naložbe, 
namenjene odpravi odvisnosti od fosilnih 
goriv, zlasti trajnostne energijske prenove, 
izvajanje trajnostnih in pametnih 
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mobilnostnih rešitev, ki so cenovno 
dostopne, učinkovite, varne in dostopne 
vsem uporabnikom, tudi invalidom ali 
osebam z zmanjšano mobilnostjo, 
zagotovijo trajne rešitve.

__________________ __________________
32 Podatki iz leta 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01].

32 Podatki iz leta 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01].

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Mobilnostna revščina je premalo 
izpostavljena, na ravni Unije in na 
nacionalni ravni pa ni jasno opredeljena. 
Vendar je ukrepanje v zvezi s to težavo vse 
nujnejše zaradi potrebnega razogljičenja 
prevoza, visokih cen goriva ali velike 
odvisnosti od razpoložljivosti prevoza, 
dostopnosti in stroškov mobilnosti za 
dnevne potrebe, zlasti na podeželju ter na 
oddaljenih in drugih prikrajšanih 
območjih. Zato bi bilo treba določiti 
široko opredelitev na ravni Unije, da bi se 
usmerili v prakse podpore in spremljanja. 
Mobilnostna revščina lahko povzroči 
socialno izključenost, povezano s 
prevozom.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zato bi bilo treba vzpostaviti 
Socialni sklad za podnebje (v nadaljnjem 
besedilu: Sklad), ki bo državam članicam 

(13) Unija in njene države članice ne 
bodo mogle doseči svojih podnebnih in 
okoljskih ciljev, če ne bodo ustrezno 
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zagotovil sredstva za podporo njihovih 
politik za obravnavanje socialnih učinkov 
trgovanja z emisijami za stavbe in cestni 
prevoz na ranljiva gospodinjstva, ranljiva 
mikropodjetja in ranljive uporabnike 
prevoza. To bi bilo treba doseči zlasti z 
začasno dohodkovno podporo ter ukrepi in 
naložbami, namenjenimi zmanjšanju 
odvisnosti od fosilnih goriv, in sicer s 
povečanjem energijske učinkovitosti 
stavb, razogljičenjem ogrevanja in 
hlajenja stavb, med drugim tudi z 
vključevanjem energije iz obnovljivih 
virov, ter zagotavljanjem boljšega dostopa 
do brezemisijske in nizkoemisijske 
mobilnosti in prevoza v korist ranljivih 
gospodinjstev, ranljivih mikropodjetij in 
ranljivih uporabnikov prevoza.

obravnavale energijske in mobilnostne 
revščine. Vendar kljub zbranim podatkom 
o energijski revščini trenutno na ravni 
Unije ni standardnih opredelitev teh dveh 
vrst revščine po vsej Uniji. Zato trenutno v 
Uniji niso na voljo pregledni in primerljivi 
podatki o mobilnosti ter ni dovolj 
podatkov o energijski revščini, kar ovira 
možnost učinkovitega spremljanja in 
ocenjevanja napredka na nacionalni 
ravni. Zato bi bilo treba vzpostaviti 
Socialni sklad za podnebje (v nadaljnjem 
besedilu: Sklad), ki bo državam članicam 
zagotovil sredstva za podporo njihovih 
politik za obravnavanje socialnih učinkov 
zelenega prehoda ranljiva gospodinjstva, 
ranljiva mikro in mala podjetja ter 
ranljive uporabnike prevoza. Sklad bi 
moral spodbujati pravičnost in solidarnost 
med državami članicami in v njih ter 
hkrati zmanjšati tveganje energijske 
revščine in revščine na področju 
mobilnosti med prehodom. To bi bilo treba 
doseči zlasti s prilagodljivimi in ciljno 
usmerjenimi ukrepi in naložbami s trajnim 
učinkom, namenjenimi zmanjšanju 
odvisnosti od fosilnih goriv: i) povečanje 
energijske učinkovitosti stavb in dostopa 
do energije iz obnovljivih virov za 
ogrevanje in hlajenje stavb, med drugim 
tudi z vključevanjem trajnostnih, 
obnovljivih, nizkoogljičnih in 
brezemisijskih virov energije; ii) dostop do 
in spodbujanje cenovno dostopne 
brezemisijske in nizkoemisijske mobilnosti 
in prevoza v korist ranljivih gospodinjstev, 
ranljivih mikro in malih podjetij ter 
ranljivih uporabnikov prevoza, med 
drugim:
– boljši javni prevoz (kakovost, 
pogostost in omrežje);
– zasebna brezogljična in 
nizkoogljična mobilnost;
– privlačna in varna aktivna 
mobilnost;
– brezemisijska trajnostna skupna 
mobilnost;
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– obnovitev voznega parka;
– vzpostavitev infrastrukture za 
oskrbo z gorivom in polnjenje;
– druge storitve kombinirane 
večmodalne mobilnosti.
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
tistim na podeželju ter na oddaljenih in 
drugih prikrajšanih območjih, kjer je 
podpora za brezemisijsko in 
nizkoemisijsko zasebno mobilnost pogosto 
zelo pomanjkanja učinkovitih alternativ. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Dostop do kakovostnega in 
vključujočega izobraževanja, 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja 
za vse je bistvenega pomena za to, da bo 
imela delovna sila znanja in spretnosti, 
potrebne za uresničevanje zelenega 
prehoda. Vidike pravičnega prehoda bi 
bilo zato treba vključiti v razvoj in 
izvajanje nacionalnih strategij za znanja 
in spretnosti v skladu z evropskim 
programom znanj in spretnosti ter novo, 
posodobljeno industrijsko strategijo 
Eu1a.1a. Pomemben vzvod bodo tudi 
partnerstva za znanja in spretnosti v 
okviru pakta za znanja in spretnosti. 
Najnovejši podatki o trgu dela ter znanjih 
in spretnostih ter predvidevanja, tudi na 
regionalni, sektorski in poklicni ravni, 
omogočajo prepoznavanje in 
napovedovanje potreb po ustreznih 
poklicnih in prečnih znanjih in 
spretnostih, kar je tudi podlaga za 
prilagajanje učnih načrtov potrebam po 
znanjih in spretnostih za zeleni prehod. 
Poklicno izobraževanje in usposabljanje 
bi moralo mladim in odraslim, zlasti 
ženskam, zagotoviti znanja in spretnosti, 
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potrebne za obvladovanje zelenega 
prehoda1b. Vajeništvo in plačana 
pripravništva, vključno z močnimi 
komponentami usposabljanja, zlasti za 
mlade, lajšajo prehod na trg dela, zlasti 
pri dejavnostih, ki prispevajo k 
podnebnim in okoljskim ciljem, in v 
sektorjih, ki se soočajo s pomanjkanjem 
določenih znanj in spretnosti. Spodbujati 
bi bilo treba večjo udeležbo odraslih v 
vseživljenjskem učenju, da bi zadovoljili 
potrebe po izpopolnjevanju in 
preusposabljanju, med drugim z 
omogočanjem posameznikom, da poiščejo 
usposabljanje, prilagojeno njihovim 
potrebam, ter s kratkimi, preverjenimi 
kakovostnimi tečaji za pridobivanje znanj 
in spretnosti za zeleni prehod, ki temeljijo 
na evropskem pristopu k 
mikrokvalifikacijam, kar bo tudi olajšalo 
vrednotenje in priznavanje rezultatov 
takih tečajev.
_________________
1a Sporočilo Komisije z naslovom 
„Posodobitev nove industrijske strategije iz 
leta 2020: močnejši enotni trg za 
okrevanje Evrope (COM(2021)350).
1b Priporočilo Sveta z dne 24. novembra 
2020 o poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju (PIU) za trajnostno 
konkurenčnost, socialno pravičnost in 
odpornost (UL C 417, 2.12.2020, str. 1).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Podpirati bi bilo treba dostop do 
kakovostne zaposlitve, zlasti s prilagojeno 
pomočjo pri iskanju zaposlitve ter 
prilagodljivimi in modularnimi tečaji, ki 
so po potrebi ciljno usmerjeni tudi v 
zelena in digitalna znanja in spretnosti. 
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Razmisliti bi bilo treba tudi o dobro 
zasnovanih, ciljno usmerjenih in časovno 
omejenih programih zaposlovanja, ki bi z 
usposabljanjem pripravili upravičence, 
zlasti osebe v ranljivem položaju, na 
nadaljnjo udeležbo na trgu dela.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13c) V okviru te uredbe je ustvarjanje 
delovnih mest, kjer je to ustrezno, 
ključnega pomena, zlasti na območjih, ki 
jih je zeleni prehod najbolj prizadel. 
Komisija in države članice bi morale 
mikro, malim in srednjim podjetjem 
olajšati dostop do financiranja in trgov, 
da bi spodbudile konkurenčnost, inovacije 
in zaposlovanje na enotnem trgu, tudi v 
sektorjih strateškega pomena v 
nacionalnem in lokalnem okviru.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V ta namen bi morala posamezna 
država članica Komisiji predložiti socialni 
načrt za podnebje (v nadaljnjem besedilu: 
načrt). Ti načrti bi morali slediti dvema 
ciljema. Prvič, ranljivim gospodinjstvom, 
ranljivim mikropodjetjem in ranljivim 
uporabnikom prevoza bi morali zagotoviti 
sredstva za financiranje in vlaganje v 
energijsko učinkovitost, razogljičenje 
ogrevanja in hlajenja ter brezemisijska in 
nizkoemisijska vozila in mobilnost. 
Drugič, ublažiti bi morali učinek povišanja 
stroškov fosilnih goriv na najbolj ranljive 
in tako preprečiti energijsko in prometno 

(14) V ta namen bi morala posamezna 
država članica Komisiji predložiti socialni 
načrt za podnebje (v nadaljnjem besedilu: 
načrt). S temi načrti bi si bilo treba 
prizadevati za naslednje cilje: Prvič, 
ranljivim gospodinjstvom, ranljivim mikro 
in malim podjetjem ter ranljivim 
uporabnikom prevoza bi morali zagotoviti 
zadostna sredstva za financiranje in 
vlaganje v energijsko učinkovitost, 
razogljičenje ogrevanja in hlajenja stavb ter 
dostop do brezemisijskih in 
nizkoemisijskih vozil ter integriranih 
storitev na področju mobilnosti, vključno 
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revščino v prehodnem obdobju, dokler take 
naložbe niso izvedene. Načrti bi morali 
vključevati naložbeno komponento, ki 
spodbuja dolgoročno rešitev zmanjševanja 
odvisnosti od fosilnih goriv, in bi lahko 
predvideli druge ukrepe, vključno z 
začasno neposredno dohodkovno podporo 
za kratkoročno ublažitev škodljivih 
učinkov na prihodke.

s privlačnimi in varnimi možnostmi 
aktivne mobilnosti. Drugič, ublažiti bi 
morali učinek povišanja stroškov fosilnih 
goriv na najbolj ranljive in tako preprečiti 
energijsko in mobilnostno revščino v 
prehodnem obdobju, dokler take naložbe 
niso izvedene. Načrti bi morali vključevati 
naložbeno komponento, ki spodbuja 
dolgoročno rešitev zmanjševanja 
odvisnosti od fosilnih goriv, in bi lahko 
predvideli druge ukrepe, vključno z 
začasno neposredno dohodkovno podporo 
za kratkoročno ublažitev škodljivih 
učinkov na prihodke.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice so v posvetovanju z 
organi na regionalni ravni v najboljšem 
položaju za oblikovanje in izvajanje 
načrtov, ki so prilagojeni njihovim 
lokalnim, regionalnim in nacionalnim 
okoliščinam, kot so njihove obstoječe 
politike na zadevnih področjih in 
načrtovana uporaba drugih ustreznih 
sredstev EU. Na ta način je mogoče bolje 
upoštevati zelo raznolike okoliščine, 
posebno znanje lokalnih in regionalnih 
vlad, raziskave in inovacije ter odnose med 
delodajalci in delojemalci ter strukture 
socialnega dialoga in nacionalne tradicije 
ter prispevati k učinkovitosti in uspešnosti 
splošne podpore ranljivim.

(15) Države članice so v posvetovanju z 
regionalnimi, lokalnimi, mestnimi in 
drugimi javnimi organi, civilno družbo, 
gospodarskimi in socialnimi partnerji v 
najboljšem položaju za oblikovanje in 
izvajanje načrtov, ki so prilagojeni 
njihovim lokalnim, regionalnim in 
nacionalnim okoliščinam, kot so njihove 
obstoječe politike na zadevnih področjih in 
načrtovana uporaba drugih ustreznih 
sredstev EU. Na ta način je mogoče bolje 
upoštevati zelo raznolike okoliščine, 
posebno znanje lokalnih in regionalnih 
vlad, raziskave in inovacije ter odnose med 
delodajalci in delojemalci ter strukture 
socialnega dialoga in nacionalne tradicije 
ter prispevati k učinkovitosti in uspešnosti 
splošne podpore ranljivim.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zagotavljanje, da so ukrepi in 
naložbe ciljno usmerjeni zlasti v energijsko 
revna ali ranljiva gospodinjstva, ranljiva 
mikropodjetja in ranljive uporabnike 
prevoza, je ključnega pomena za pravičen 
prehod na podnebno nevtralnost. Podporni 
ukrepi za spodbujanje zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov bi morali državam 
članicam pomagati pri obravnavi 
socialnih učinkov trgovanja z emisijami v 
sektorju stavb in cestnega prevoza.

(16) Zagotavljanje, da so ukrepi in 
naložbe ciljno usmerjeni zlasti v 
obravnavanje energijske in mobilnostne 
revščine, zlasti ko gre za ranljiva 
gospodinjstva, ranljiva mikro in mala 
podjetja, ranljive uporabnike prevoza, je 
ključnega pomena za pravičen in 
vključujoč prehod na podnebno 
nevtralnost.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V pričakovanju učinka teh naložb 
na znižanje stroškov in zmanjšanje emisij 
bi dobro ciljno usmerjena neposredna 
dohodkovna podpora za najbolj ranljive 
pomagala pri pravičnemu prehodu. Tako 
podporo bi bilo treba razumeti kot začasen 
ukrep, ki spremlja razogljičenje 
stanovanjskega sektorja in sektorja 
prevoza. Ne bi bila trajna, saj ne obravnava 
ključnih vzrokov za energijsko in 
prometno revščino. Taka podpora bi 
morala vplivati le na neposredne učinke 
vključitve stavb in cestnega prevoza v 
področje uporabe Direktive 2003/87/ES, 
ne pa tudi na stroške električne energije 
ali ogrevanja, povezane z vključitvijo 
proizvodnje energije in toplote v področje 
uporabe te direktive. Upravičenost do take 
neposredne dohodkovne podpore bi 
morala biti časovno omejena.

(17) V pričakovanju učinka teh naložb 
na znižanje stroškov in zmanjšanje emisij 
lahko dobro ciljno usmerjena in začasna 
neposredna podpora tistim, ki živijo v 
energijski in mobilnostni revščini, 
pomaga zmanjšati stroške energije in 
mobilnosti, dokler ne bo več strukturnih 
naložb. Ta podpora ne bi bila trajna, saj ne 
obravnava ključnih vzrokov za energijsko 
in mobilnostno revščino. Vendar bi jo 
lahko razumeli kot način, kako najbolj 
ranljivim omogočiti mobilnost, ki je nujna 
za zadovoljitev njihovih osnovnih 
socialno-ekonomskih potreb. 
Upravičenost do te neposredne podpore bi 
morala biti usklajena s postopnim 
uvajanjem ustreznih direktiv in uredb iz 
svežnja „Pripravljeni na 55“, ki vplivajo 
na ranljive akterje, usmerjena pa bi 
morala biti v ljudi, ki se soočajo z 
energijsko in mobilnostno revščino. Pri 
zagotavljanju tovrstne podpore bi bilo 
treba poskrbeti, da to za prejemnike ne bo 
povezano s pretiranimi upravnimi 
bremeni.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Sklad bi moral biti skladen z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, obveznostjo Unije v skladu s 
Konvencijo OZN o pravicah invalidov, 
agendo OZN za leto 2030 ter z načeli 
evropskega stebra socialnih pravic.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ob upoštevanju pomena spopadanja 
s podnebnimi spremembami v skladu z 
zavezami iz Pariškega sporazuma in 
zavezo ciljem Združenih narodov za 
trajnostni razvoj bi morali ukrepi v skladu s 
to uredbo prispevati k doseganju cilja, da 
bi moralo biti 30 % vseh odhodkov v 
okviru večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2021–2027 namenjenih 
vključevanju podnebnih ciljev in bi morali 
prispevati k ambiciji, da se v letih 2026 
in 2027 zagotovi 10 % letne porabe za cilje 
biotske raznovrstnosti, ob upoštevanju 
obstoječih prekrivanj med podnebnimi cilji 
ter cilji biotske raznovrstnosti. V ta namen 
bi bilo treba za označevanje odhodkov 
Sklada uporabiti metodologijo, določeno v 
Prilogi II k Uredbi (EU) 2021/1060 
Evropskega parlamenta in Sveta33. Sklad bi 
moral podpirati dejavnosti, pri katerih se v 
celoti upoštevajo podnebni in okoljski 
standardi ter prednostne naloge Unije ter 
spoštuje načelo, da se ne škoduje bistveno, 
v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852 
Evropskega parlamenta in Sveta34. V 

(18) Ob upoštevanju pomena spopadanja 
s podnebnimi spremembami v skladu z 
zavezami iz Pariškega sporazuma in 
zavezo ciljem Združenih narodov za 
trajnostni razvoj bi morali ukrepi v skladu s 
to uredbo prispevati k doseganju cilja, da 
bi moralo biti vsaj 30 % celotnega 
proračuna Unije in odhodkov instrumenta 
Evropske unije za okrevanje za 
obdobje 2021–2027 namenjenih 
podpiranju podnebnih ciljev in bi morali 
prispevati k ambiciji, da se za cilje na 
področju biotske raznovrstnosti v letu 
2024 nameni 7,5 % letne porabe v okviru 
večletnega finančnega okvira, v letih 2026 
in 2027 pa 10 % letne porabe, ob 
upoštevanju obstoječih prekrivanj med 
podnebnimi cilji ter cilji biotske 
raznovrstnosti. V ta namen bi bilo treba za 
označevanje odhodkov Sklada uporabiti 
metodologijo, določeno v Prilogi II k 
Uredbi (EU) 2021/1060 Evropskega 
parlamenta in Sveta33. Sklad bi moral 
podpirati dejavnosti, pri katerih se v celoti 
upoštevajo podnebni in okoljski standardi 
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načrte bi bilo treba vključiti le take ukrepe 
in naložbe. Praviloma bi bilo treba za 
ukrepe neposredne dohodkovne podpore 
šteti, da imajo zanemarljiv predvidljiv 
učinek na okoljske cilje, in bi jih bilo zato 
treba upoštevati v skladu z načelom, da se 
ne škoduje bistveno. Komisija namerava 
državam članicam izdati tehnične smernice 
precej pred pripravo načrtov. V smernicah 
bo pojasnjeno, kako morajo biti ukrepi in 
naložbe skladni z načelom, da se ne 
škoduje bistveno, v smislu člena 17 Uredbe 
(EU) 2020/852. Komisija namerava 
leta 2021 predstaviti predlog priporočila 
Sveta o tem, kako obravnavati socialne 
vidike zelenega prehoda.

ter prednostne naloge Unije ter spoštuje 
načelo, da se ne škoduje bistveno, v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852 
Evropskega parlamenta in Sveta34. V 
načrte bi bilo treba vključiti le take ukrepe 
in naložbe. Praviloma bi bilo treba za 
ukrepe neposredne dohodkovne podpore 
šteti, da imajo zanemarljiv predvidljiv 
učinek na okoljske cilje, in bi jih bilo zato 
treba upoštevati v skladu z načelom, da se 
ne škoduje bistveno. Komisija namerava 
državam članicam izdati tehnične smernice 
precej pred pripravo načrtov. V smernicah 
bo pojasnjeno, kako morajo biti ukrepi in 
naložbe skladni z načelom, da se ne 
škoduje bistveno, v smislu člena 17 Uredbe 
(EU) 2020/852. Komisija namerava 
leta 2021 predstaviti predlog priporočila 
Sveta o tem, kako obravnavati socialne 
vidike zelenega prehoda.

_________________ _________________
33 Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o 
določitvi skupnih določb o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu plus, Kohezijskem 
skladu, Skladu za pravični prehod in 
Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo 
in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in 
za Sklad za azil, migracije in vključevanje, 
Sklad za notranjo varnost in Instrument za 
finančno podporo za upravljanje meja in 
vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, 
str. 159).

33 Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o 
določitvi skupnih določb o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu plus, Kohezijskem 
skladu, Skladu za pravični prehod in 
Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo 
in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in 
za Sklad za azil, migracije in vključevanje, 
Sklad za notranjo varnost in Instrument za 
finančno podporo za upravljanje meja in 
vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, 
str. 159).

34 Uredba (EU) 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi 
Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198, 
22.6.2020, str. 13).

34 Uredba (EU) 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi 
Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198, 
22.6.2020, str. 13).

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Oblikovanje cen ogljika zlasti 
prizadene ženske, saj te predstavljajo 85 % 
enostarševskih družin. Enostarševske 
družine so še posebno izpostavljene 
revščini otrok. Enakost spolov in enake 
možnosti za vse ter vključevanje teh ciljev, 
pa tudi vprašanja dostopnosti za invalide, 
bi bilo treba upoštevati in spodbujati s 
pripravo in izvajanjem načrtov, s čimer se 
zagotovi, da nihče ni zapostavljen.

(19) Ženske niso le nesorazmerno 
prizadete zaradi podnebnih sprememb, 
temveč jih prizadenejo tudi stroški 
zelenega prehoda, in sicer zaradi 
zaposlitvene, dohodkovne, plačne in 
pokojninske vrzeli, zato je verjetneje, da 
jih bo prizadela energetska in 
mobilnostna revščina. Poleg tega 
predstavljajo 85 % enostarševskih družin, 
ki so še posebno izpostavljene revščini 
otrok. Ženske imajo drugačne in 
kompleksnejše vzorce mobilnosti kot 
moški in pogosteje uporabljajo javni 
prevoz. Zato nanje bolj vplivajo varnost, 
pogostost, cenovna dostopnost in kakovost 
javnega prevoza1a. Promet je dejavnik, ki 
lahko neposredno poveča revščino in 
socialno izključenost, zato bi bilo treba 
načelo enakosti spolov in enakih pravic in 
možnosti za vse ter vključevanje teh ciljev, 
pa tudi vprašanja dostopnosti za invalide in 
osebe z zmanjšano mobilnostjo upoštevati 
in spodbujati s pripravo, izvajanjem in 
spremljanjem načrtov, s čimer se zagotovi, 
da nihče ni zapostavljen.

__________________

1a Študija IPOL z naslovom Women and 
transport (Ženske in promet) je na voljo 
na: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank
/nl/document/IPOL_STU(2021)701004

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Izvajanje ukrepov iz načrtov bo 
odvisno od ustrezne ravni delovne sile. 
Zato bi morale države članice načrte 
dopolniti z uporabo drugih ustreznih 
ukrepov in programov Unije, da bi 
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zagotovili preusposabljanje in 
izpopolnjevanje delavcev, ki bi imeli boljše 
priložnosti, predvsem na delovnih mestih, 
povezanih s prenovo stavb, proizvodnjo 
brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil ter 
uvedbo infrastrukture za alternativna 
goriva.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Finančna sredstva Sklada bi morala 
biti načeloma sorazmerna z zneski, ki 
ustrezajo 25 % pričakovanih prihodkov od 
vključitve stavb in cestnega prevoza v 
področje uporabe Direktive 2003/87/ES v 
obdobju 2026–2032. V skladu s Sklepom 
Sveta (EU, Euratom) 2020/205341 bi 
morale države članice te prihodke dati na 
voljo proračunu Unije kot lastna sredstva. 
Države članice bodo same financirale 
50 % skupnih stroškov svojega načrta. V 
ta namen, pa tudi za naložbe in ukrepe za 
pospešitev in olajšanje potrebnega 
prehoda za državljane, ki so bili negativno 
prizadeti, bi morale države članice med 
drugim uporabiti pričakovane prihodke 
od trgovanja z emisijami za stavbe in 
cestni prevoz v skladu z 
Direktivo 2003/87/ES.

(23) Finančna sredstva sklada bi morala 
biti sorazmerna z dodelitvijo stabilnih in 
zadostnih sredstev, ki ustrezajo finančnim 
potrebam za zmanjšanje porabe fosilnih 
goriv in odvisnosti od njih, in zmanjšati 
socialne posledice zelenega prehoda. 
Evropsko računsko sodišče1a ocenjuje, da 
bo treba med letoma 2021 in 2030 v 
prometni sektor vsako leto vložiti 736 
milijard EUR, vključno z 31,4 milijarde 
EUR letno za javnofinančne1b odhodke1c, 
če želi EU doseči cilj glede 55-odstotnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030. O finančnih sredstvih bi se bilo 
treba pogajati v okviru proračuna EU, o 
višini dodeljenih sredstev pa bi se morala, 
tako kot za vse druge programe EU, 
pogajati Evropski parlament in Svet, ob 
upoštevanju razvoja stroškov prehoda in 
sredstev, ki so na razpolago. Države 
članice bodo same financirale 50 % 
skupnih stroškov svojega načrta. Ta delež 
se lahko prilagodi glede na njihove 
različne izhodiščne položaje in ravni 
dohodka, merjeni v BDP na prebivalca, 
kot referenca pa veljajo leta do leta 2022, 
da se upoštevajo izjemne okoliščine.

__________________ __________________

41 Sklep Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 
z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov 
lastnih sredstev Evropske unije in 
razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, 

1a Ukrepanje EU na področju energetike 
in podnebnih sprememb, 2017, Evropsko 
računsko sodišče, 
https://op.europa.eu/webpub/eca/lr-
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Euratom, (UL L 424, 15.12.2020, str. 1). energy-and-climate/sl/. 
1b Covid-19 recovery: investment 
opportunities in deep renovation in 
Europe (Okrevanje po pandemiji COVID-
19: naložbene priložnosti za celovito 
prenovo v Evropi), maj 2020, Evropski 
inštitut za energijsko učinkovitost stavb 
(BPIE), https://www.bpie.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Recovery-
investments-in-deep-
renovation_BPIE_2020.pdf. 
1c Financiranje Socialnega sklada za 
podnebje, februar 2022, Svetovni sklad za 
naravo (WW).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Da bi olajšali naložbe v opremo in 
blago, ki omogoča boljšo prilagoditev 
stroškom prehoda, in da bi se lahko 
podpora v okviru načrtov učinkovito 
izvajala že od prvih let veljavnosti 
Socialnega sklada za podnebje, bi morala 
imeti Komisija možnost, da do 13 % 
finančnega prispevka držav članic izplača 
v obliki predhodnega financiranja.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi in naložbe, ki jih podpira Sklad, 
bodo koristili gospodinjstvom, 
mikropodjetjem in uporabnikom prevoza, 
ki so ranljivi inše posebno prizadeti zaradi 
vključitve emisij toplogrednih plinov iz 
stavb in cestnega prevoza v področje 

Ukrepi in naložbe, ki jih podpira Sklad, 
bodo neposredno koristili ranljivim 
gospodinjstvom, ranljivim mikro- in 
malim podjetjem in uporabnikom prevoza, 
ki so še posebno prizadeti zaradi stroškov 
prehoda na podnebno nevtralnost, 
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uporabe Direktive 2003/87/ES, zlasti 
energijsko revnim gospodinjstvom in 
državljanom brez alternative v javnem 
prevozu za nadomestitev osebnega 
avtomobila (na oddaljenih in podeželskih 
območjih).

sprememb cen energije in vpliva sistema 
za trgovanje z emisijami, vzpostavljenega 
z Direktivo 2003/87/ES, zlasti energijsko 
in mobilnostno revnim gospodinjstvom, 
uporabnikom z majhno zmogljivostjo za 
prilagajanje posledicam zelenega prehoda 
in državljanom brez alternative v javnem 
prevozu ali storitvah za osebe z omejeno 
mobilnostjo za nadomestitev osebnega 
avtomobila, zlasti na oddaljenih in 
podeželskih območjih, tudi otokih in 
oddaljenih regijah.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj Sklada je prispevati k prehodu 
na podnebno nevtralnost z obravnavanjem 
socialnih učinkov vključitve emisij 
toplogrednih plinov iz stavb in cestnega 
prevoza v področje uporabe 
Direktive 2003/87/ES. Specifični cilj 
Sklada je podpirati ranljiva gospodinjstva, 
ranljiva mikropodjetja in ranljive 
uporabnike prevoza z začasno neposredno 
dohodkovno podporo ter ukrepi in 
naložbami, ki so namenjeni povečanju 
energijske učinkovitosti stavb ter 
razogljičenja ogrevanja in hlajenja stavb, 
vključno z vključevanjem energije iz 
obnovljivih virov ter omogočanjem 
boljšega dostopa do brezemisijske in 
nizkoemisijske mobilnosti in prevoza.

Splošni cilj Sklada je prispevati k 
poštenemu, pravičnemu in vključujočemu 
prehodu na cilj podnebne nevtralnosti iz 
člena 2(1) Uredbe (EU) 2021/1119 (v 
nadaljnjem besedilu: evropska podnebna 
pravila) v skladu z zavezami Unije iz 
Pariškega sporazuma ter k trajnostnemu 
razvoju in blaginji za vse s 
preprečevanjem in čim večjim 
omejevanjem socialnih učinkov stroškov 
prehoda; Specifični cilj sklada je 
prispevati k zmanjšanju energetske in 
mobilnostne revščine v Uniji, podpirati 
ranljiva gospodinjstva, ranljiva mikro- in 
mala podjetja ter ranljive uporabnike 
prevoza z začasno neposredno dohodkovno 
podporo ter ukrepi in naložbami, ki so 
namenjeni povečanju energijske 
učinkovitosti stavb ter razogljičenega 
ogrevanja in hlajenja stavb, vključno z 
vključevanjem in shranjevanjem energije 
iz trajnostnih, obnovljivih, nizkoogljičnih 
in brezemisijskih virov energije, ter po 
drugi strani krepiti in izboljševati dostop 
do učinkovite in cenovno dostopne 
brezemisijske in nizkoemisijske mobilnosti 
in prevoza, zlasti za zasebno mobilnost na 
oddaljenih območjih, kjer ni učinkovitih 
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alternativ, spodbujati uporabo cenovno 
ugodnega in dostopnega javnega prevoza, 
povečati kakovost in pogostost storitev 
javnega prevoza ter spodbuditi integrirane 
storitve na področju mobilnosti in obnovo 
čistih prometnih voznih parkov.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „prenova stavbe“ pomeni vse vrste 
prenove stavb, povezane z energijo, 
vključno z izolacijo ovoja stavbe, tj. sten, 
strehe, tal, zamenjavo oken, zamenjavo 
naprav za ogrevanje, hlajenje in kuhanje, 
ter namestitvijo proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov na kraju samem;

(1) „prenova stavbe“ pomeni vse vrste 
ukrepov za povečanje energijske 
učinkovitosti stavb, vključno z izolacijo 
ovoja stavbe, tj. sten, strehe, tal, zamenjavo 
oken, razogljičenjem zamenjave ogrevanja 
in hlajenja, zamenjavo aparatov za 
kuhanje in razsvetljave z učinkovitejšimi, 
namestitvijo proizvodnje in shranjevanja 
energije iz trajnostnih, obnovljivih, 
nizkoogljičnih in brezemisijskih virov na 
kraju samem, ob upoštevanju potreb 
invalidov;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „energijska revščina“ pomeni 
energijsko revščino, kot je opredeljena 
členu 2[(49)] Direktive (EU) [llll/št.] 
Evropskega parlamenta in Sveta50;

(2) „energijska revščina“ pomeni 
nezmožnost gospodinjstva, da bi 
zadovoljilo svoje osnovne potrebe po 
oskrbi z energijo in pomanjkanje dostopa 
do osnovnih energetskih storitev, da bi 
zagotovilo osnovno raven udobja in 
zdravja ter dostojen življenjski standard, 
vključno z ustreznim ogrevanjem, 
hlajenjem, razsvetljavo in energijo za 
pogon gospodinjskih aparatov;

__________________
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50 [Direktiva (EU) [llll/št.] Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL C […], […], 
str. […]).] [Predlog za prenovitev 
Direktive 2012/27/EU o energetski 
učinkovitosti.]

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „mobilnostna revščina“ pomeni 
gospodinjstvo, ki ima omejen dostop do 
razpoložljivih in cenovno dostopnih 
storitev mobilnosti in prevoza in si ne 
more privoščiti prevoza, ki je potreben za 
izpolnjevanje osnovnih storitev ter 
osnovnih socialno-ekonomskih potreb v 
danih nacionalnih, regionalnih ali 
lokalnih okoliščinah in ki jo lahko 
povzroči eden od naslednjih dejavnikov ali 
kombinacija teh dejavnikov: nizka raven 
dohodkov, visoki izdatki za gorivo, 
pomanjkanje cenovno dostopnih ali 
razpoložljivih kakovostnih in zelo 
pogostih storitev javnega prevoza, 
pomanjkanje ali omejena razpoložljivost 
alternativnih in aktivnih rešitev za 
mobilnost ter njihova dostopnost in 
lokacija, s posebnim poudarkom na 
gospodinjstvih na podeželskih, oddaljenih 
in drugih prikrajšanih območjih;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „malo podjetje“ pomeni podjetje, 
ki zaposluje manj kot 50 oseb in katerega 
letni promet ali letna bilanca stanja ne 
presega 10 milijonov EUR, izračunano v 
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skladu s členi 3 do 6 Priloge I k Uredbi 
Komisije (EU) št. 651/2014;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „uporabniki prevoza“ pomenijo 
gospodinjstva ali mikropodjetja, ki 
uporabljajo različne možnosti prevoza in 
mobilnosti;

(10) „uporabniki prevoza“ pomenijo 
gospodinjstva ali mikro- in mala podjetja, 
ki uporabljajo različne možnosti prevoza in 
mobilnosti;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „ranljiva gospodinjstva“ pomenijo 
energijsko revna gospodinjstva ali 
gospodinjstva, vključno z gospodinjstvi z 
nižjimi srednjimi dohodki, na katera 
bistveno vplivajo učinki cen vključitve 
stavb v področje uporabe 
Direktive 2003/87/ES in ki nimajo 
sredstev za prenovo stavbe, ki jo zasedajo;

(11) „ranljiva gospodinjstva“ pomenijo 
gospodinjstva, ki trpijo zaradi energijske 
in mobilnostne revščine ali jim ta grozi, 
ali gospodinjstva, vključno z gospodinjstvi 
z nižjimi in srednjimi dohodki, katerih 
ekonomsko ali socialno stanje je bistveno 
odvisno od vse večjih nihanj cen energije 
in surovin ter ukrepov, sprejetih na ravni 
Unije in nacionalni ravni za napredek pri 
zelenem prehodu za doseganje podnebne 
nevtralnosti.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ranljiva mikropodjetja“ pomenijo 
mikropodjetja, na katera bistveno vplivajo 
učinki cen vključitve stavb v področje 
uporabe Direktive 2003/87/ES in ki 

(12) „ranljiva mikro- in mala podjetja“ 
pomenijo mikro- in mala podjetja, na 
katera bistveno vpliva prehod na 
podnebno nevtralnost in ki nimajo 
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nimajo sredstev za prenovo stavbe, ki jo 
zasedajo;

sredstev za prenovo stavbe, ki jo zasedajo, 
ali za nakup brezemisijskih in 
nizkoemisijskih vozil;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „ranljivi uporabniki prevoza“ 
pomenijo uporabnike prevoza, tudi iz 
gospodinjstev z nižjimi srednjimi dohodki, 
na katere bistveno vplivajo učinki cen 
vključitve cestnega prevoza v področje 
uporabe Direktive 2003/87/ES in ki 
nimajo sredstev za nakup brezemisijskih 
in nizkoemisijskih vozil ali za prehod na 
alternativne trajnostne načine prevoza, 
vključno z javnim prevozom, zlasti na 
podeželskih in oddaljenih območjih.

(13) „ranljivi uporabniki prevoza“ 
pomenijo uporabnike prevoza, tudi iz 
gospodinjstev z nižjimi in srednjimi 
dohodki, ki trpijo zaradi mobilnostne 
revščine ali jim ta grozi; posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti 
uporabnikom prevoza na podeželskih, 
oddaljenih in drugače prikrajšanih 
območjih.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica Komisiji 
predloži socialni načrt za podnebje (v 
nadaljnjem besedilu: načrt) skupaj s 
posodobitvijo celovitega nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta iz 
člena 14(2) Uredbe (EU) 2018/1999 v 
skladu s postopkom in časovnico, 
določenima v zadevnem členu. Načrt bo 
vključeval usklajen sveženj ukrepov in 
naložb za obravnavanje vpliva oblikovanja 
cen ogljika na ranljiva gospodinjstva, 
ranljiva mikropodjetja in ranljive 
uporabnike prevoza, da se zagotovijo 
cenovno dostopno ogrevanje, hlajenje in 
mobilnost, hkrati pa spremljajo in 
pospešijo potrebni ukrepi, da se izpolnijo 

1. Vsaka država članica Komisiji 
predloži socialni načrt za podnebje (v 
nadaljnjem besedilu: načrt). Načrt je 
skladen in povečuje sinergije skupaj s 
posodobitvijo celovitega nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta iz 
člena 14(2) Uredbe (EU) 2018/1999 v 
skladu s postopkom in časovnico, 
določenima v zadevnem členu. Načrt bi 
moral vključevati usklajen sveženj 
ukrepov in naložb za obravnavanje 
stroškov prehoda na podnebno 
nevtralnost na ranljiva gospodinjstva, 
ranljiva mikro- in mala podjetja in ranljive 
uporabnike prevoza, da se zagotovi 
cenovno dostopno in učinkovito ogrevanje, 
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podnebni cilji Unije. hlajenje in omogoči dostop do trajnostne 
in pametne mobilnosti, hkrati pa 
spremljajo in pospešijo potrebni ukrepi, da 
se izpolnijo podnebni cilji Unije.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt lahko vključuje nacionalne 
ukrepe, ki zagotavljajo začasno neposredno 
dohodkovno podporo ranljivim 
gospodinjstvom in gospodinjstvom, ki so 
ranljivi uporabniki prevoza, da se zmanjša 
učinek povišanja cene fosilnih goriv, ki je 
posledica vključitve stavb in cestnega 
prevoza v področje uporabe 
Direktive 2003/87/ES.

2. Načrt lahko vključuje nacionalne 
ukrepe, ki zagotavljajo začasno neposredno 
dohodkovno podporo ranljivim 
gospodinjstvom in gospodinjstvom, ki so 
ranljivi uporabniki prevoza, da se zmanjša 
učinek povišanja cene fosilnih goriv.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V skladu z načelom, da se ne 
škoduje bistveno, te neposredne pomoči 
ne ohranjajo mobilnosti, ki bi bila odvisna 
od fosilnih goriv, in ne subvencionirajo 
posredno fosilnih goriv. Če so te pomoči 
urejene in del dolgoročne vizije za 
razogljičenje mobilnosti, lahko ranljivim 
gospodinjstvom, ki nimajo alternativnega 
razogljičenega prevoza, začasno 
zagotovijo prevoz, potreben za 
zadovoljevanje osnovnih socialno-
ekonomskih potreb.

Predlog spremembe 34
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Načrt bo vključeval nacionalne 
projekte za:

3. Načrt vključuje nacionalne, 
regionalne in lokalne projekte za:

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) financiranje ukrepov in naložb za 
povečanje energijske učinkovitosti stavb, 
izvajanje ukrepov za izboljšanje energijske 
učinkovitosti, izvedbo prenove stavb ter 
razogljičenje ogrevanja in hlajenja stavb, 
vključno z integracijo proizvodnje energije 
iz obnovljivih virov energije;

(a) financiranje ukrepov in naložb za 
povečanje energijske učinkovitosti stavb, 
izvajanje ukrepov za izboljšanje energijske 
učinkovitosti, izvedbo prenove stavb ter 
razogljičenje ogrevanja in hlajenja stavb, 
vključno z integracijo proizvodnje energije 
ter njenim shranjevanjem iz trajnostnih, 
obnovljivih, nizkoogljičnih in 
brezemisijskih virov energije;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) finančne ukrepe in naložbe za 
povečanje uporabe brezemisijske in 
nizkoemisijske mobilnosti in prevoza.

(b) finančne ukrepe in naložbe za 
povečanje uporabe brezemisijske in 
nizkoemisijske mobilnosti in prevoza za 
spodbujanje uporabe cenovno ugodnega, 
učinkovitega in dostopnega javnega 
prevoza ter za povečanje kakovosti in 
pogostosti teh storitev, zlasti na podeželju, 
pa tudi za spodbujanje vseh vidikov 
storitev skupne mobilnosti, za podporo 
obnovi voznega parka za čist mestni 
promet in infrastrukture, ki podpira 
aktivno mobilnost, kot so kolesarske steze.
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Preden se osnutek načrta predloži 
Komisiji, se v skladu z nacionalnim 
pravnim okvirom opravijo posvetovanja z 
lokalnimi in regionalnimi organi, 
socialnimi partnerji, organizacijami 
civilne družbe, vključno s tistimi, ki 
zastopajo mlade, in drugimi ustreznimi 
deležniki.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posebne spremljevalne ukrepe, 
potrebne za izvedbo ukrepov in naložb 
načrta ter zmanjšanje učinkov iz točke (c), 
ter informacije o obstoječem ali 
načrtovanem financiranju ukrepov in 
naložb iz drugih virov Unije ter 
mednarodnih, javnih ali zasebnih virov;

(b) posebne spremljevalne ukrepe, 
vključno z reformo politike, potrebne za 
izvedbo in uresničitev ukrepov in naložb 
načrta ter zmanjšanje učinkov iz točke (c);

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) (c) pa tudi informacije o 
obstoječem ali načrtovanem financiranju 
ukrepov in naložb iz drugih virov Unije 
ter mednarodnih, javnih ali zasebnih 
virov;

Predlog spremembe 40
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oceno verjetnih učinkov tega 
povišanja cen na gospodinjstva, in zlasti na 
pojavnost energijske revščine, na 
mikropodjetja in uporabnike prevoza, 
zlasti oceno in opredelitev ranljivih 
gospodinjstev, ranljivih mikropodjetij in 
ranljivih uporabnikov prevoza; te učinke je 
treba analizirati z zadostno stopnjo 
regionalne razčlenitve ob upoštevanju 
elementov, kot so dostop do javnega 
prevoza in osnovnih storitev ter opredelitev 
najbolj prizadetih območij, zlasti 
oddaljenih in podeželskih ozemelj;

(c) oceno verjetnih učinkov tega 
povišanja cen na gospodinjstva, in zlasti na 
pojavnost energijske in mobilnostne 
revščine, na mikro- in mala podjetja ter 
uporabnike prevoza, zlasti oceno in 
opredelitev ranljivih gospodinjstev, 
ranljivih mikro- in malih podjetij in 
ranljivih uporabnikov prevoza; te učinke je 
treba analizirati z zadostno stopnjo 
regionalne razčlenitve in razčlenitve 
podatkov po spolu ob upoštevanju 
elementov, kot so med drugim nacionalne 
posebnosti, dostop do javnega prevoza in 
osnovnih storitev, njihova cenovna 
dostopnost ter pogostost in kakovost, ter 
opredelitev najbolj prizadetih območij, 
zlasti podeželskih, oddaljenih in drugače 
prikrajšanih; tudi ti učinki se redno 
analizirajo in ocenjujejo ob upoštevanju 
dejstva, da lahko gospodinjstvo kadar koli 
in iz različnih socialno-ekonomskih 
razlogov postane ranljivo;

Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) oceno učinka na enakost spolov in 
pojasnilo o tem, kako se pri ukrepih in 
naložbah, ki jih vsebuje načrt, upoštevajo 
cilji glede izboljšanja enakosti spolov in 
enakih možnosti za vse;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) če načrt predvideva ukrepe iz 
člena 3(2), merilo za opredelitev 
upravičenih končnih prejemnikov, navedbo 
obdobja, predvidenega za zadevne ukrepe, 
in njihovo utemeljitev na podlagi 
kvantitativne ocene in kvalitativnega 
pojasnila, kako naj bi ukrepi načrta 
zmanjšali energijsko in prometno revščino 
ter ranljivost gospodinjstev, mikropodjetij 
in uporabnikov prevoza ob povišanju cen 
cestnega prevoza in goriva za ogrevanje;

(d) če načrt predvideva ukrepe iz člena 
3(2), merilo za opredelitev upravičenih 
končnih prejemnikov, navedbo obdobja, 
predvidenega za zadevne ukrepe, in 
njihovo utemeljitev na podlagi 
kvantitativne ocene in kvalitativnega 
pojasnila, kako naj bi ukrepi zagotovili 
potrebno in sorazmerno takojšnjo pomoč 
gospodinjstvom in mikro- in malim 
podjetjem, ki se soočajo z energijsko in 
mobilnostno revščino, kot del celostne 
strategije za učinkovito reševanje teh 
mikro- in malih podjetij ter gospodinjstev 
iz mobilnostne revščine z bolj 
strukturnimi kratko do srednjeročnimi 
naložbami, zlasti s postopno odpravo 
odvisnosti od fosilnih goriv;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) predvidene mejnike, cilje in okvirni 
časovni razpored izvajanja ukrepov in 
naložb, ki jih je treba zaključiti do 
31. julija 2032;

(e) predvidene mejnike in cilje za 
zmanjšanje števila ranljivih gospodinjstev 
in ranljivih mikro- in malih podjetij in 
okvirni časovni razpored izvajanja ukrepov 
in naložb, ki jih je treba zaključiti do konca 
posameznega večletnega finančnega 
okvira, tj. do 31. decembra 2027 oziroma 
do 31. julija 2035;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) ureditve za učinkovito spremljanje 
in izvajanje načrta s strani zadevne države 

(i) ureditve za učinkovito spremljanje 
in izvajanje načrta s strani zadevne države 
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članice, zlasti predlaganih mejnikov in 
ciljev, vključno s kazalniki za izvajanje 
ukrepov in naložb, ki so po potrebi na voljo 
pri Statističnem uradu Evropske unije ter 
evropski opazovalnici za energijsko 
revščino, kot je določeno v Priporočilu 
Komisije 2020/156354 o energijski 
revščini;

članice, zlasti predlaganih mejnikov in 
ciljev, vključno s kazalniki za izvajanje 
ukrepov in naložb, ki so po potrebi na voljo 
pri Statističnem uradu Evropske unije ter 
evropski opazovalnici za energijsko 
revščino, kot je določeno v Priporočilu 
Komisije 2020/156354 o energijski 
revščini; Komisija do 31. julija 2023 
razvije kazalnike za spremljanje 
mobilnostne revščine. Statistični urad 
Evropske unije redno zbira njihove 
podatke, povezane z mobilnostno revščino, 
Komisija pa ustanovi opazovalnico za 
mobilnostno revščino;

__________________ __________________
54 UL L 357, 27.10.2020, str. 35. 54 UL L 357, 27.10.2020, str. 35.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) za pripravo in, če je mogoče, 
izvajanje načrta, povzetek postopka 
posvetovanja z lokalnimi in regionalnimi 
organi, socialnimi partnerji, organizacijami 
civilne družbe, mladinskimi organizacijami 
in drugimi ustreznimi deležniki, 
opravljenega v skladu s členom 10 Uredbe 
(EU) 2018/1999 in nacionalnim pravnim 
okvirom, ter kako se prispevek deležnikov 
kaže v načrtu;

(j) za pripravo in, če je mogoče, 
izvajanje načrta, povzetek postopka 
posvetovanja iz člena 3(3a) (novo) z 
lokalnimi in regionalnimi organi, 
socialnimi partnerji, organizacijami civilne 
družbe, mladinskimi organizacijami in 
drugimi ustreznimi deležniki, opravljenega 
v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 
2018/1999 in nacionalnim pravnim 
okvirom, ter kako se prispevek deležnikov 
kaže v načrtu;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija do 31. julija 2023 
državam članicam da smernice o tem, 
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kako ravnati v skladu z določbami tega 
člena.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko pri pripravi 
svojih načrtov Komisijo zaprosijo, naj 
organizira izmenjavo dobrih praks. 
Države članice lahko zaprosijo tudi za 
tehnično pomoč v okviru mehanizma 
ELENA, vzpostavljenega s sporazumom 
Komisije z Evropsko investicijsko banko 
leta 2009, ali v okviru Instrumenta za 
tehnično podporo, vzpostavljenega z 
Uredbo (EU) 2021/240 Evropskega 
parlamenta in Sveta58.

3. Komisija vzpostavi platformo, ki bo 
dejavno spodbujala izmenjavo dobre 
prakse med vsemi deležniki in 
skupnostmi, ki jih zadeva delovanje 
Sklada, zagotavljala smernice in 
deležnikom omogočala, da sodelujejo pri 
razvoju in izvajanju Sklada, ter jih k temu 
spodbujala. Države članice in deležniki, ki 
sodelujejo pri pripravi načrtov, lahko 
zaprosijo tudi za tehnično pomoč v okviru 
mehanizma ELENA, vzpostavljenega s 
sporazumom Komisije z Evropsko 
investicijsko banko leta 2009, ali v okviru 
Instrumenta za tehnično podporo, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) 2021/240 
Evropskega parlamenta in Sveta58.

_________________ _________________
58 Uredba (EU) 2021/240 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
10. februarja 2021 o vzpostavitvi 
Instrumenta za tehnično podporo (UL L 57, 
18.2.2021, str. 1).

58 Uredba (EU) 2021/240 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
10. februarja 2021 o vzpostavitvi 
Instrumenta za tehnično podporo (UL L 57, 
18.2.2021, str. 1).

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izplačilo podpore bo odvisno od 
doseganja mejnikov in ciljev za ukrepe in 
naložbe, določene v načrtih. Ti mejniki in 
cilji so združljivi s podnebnimi cilji Unije 
in zajemajo zlasti:

2. Izplačilo podpore bo odvisno od 
doseganja mejnikov in ciljev za ukrepe in 
naložbe, določene v načrtih. Ti mejniki in 
cilji so združljivi s podnebnimi cilji Unije 
in zajemajo zlasti:
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) brezemisijsko in nizkoemisijsko 
mobilnost in prevoz;

(c) brezemisijsko in nizkoemisijsko 
mobilnost, ob upoštevanju ogljičnega 
odtisa vozil v celotnem življenjskem ciklu, 
aktivno mobilnost, storitve mobilnosti na 
zahtevo in javni prevoz;

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov;

(d) zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov v zvezi z ukrepi in naložbami v 
skladu s členom 6;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zmanjšanje števila ranljivih 
gospodinjstev, zlasti energijsko revnih 
gospodinjstev, ranljivih mikropodjetij in 
ranljivih uporabnikov prevoza, tudi na 
podeželskih in oddaljenih območjih.

(e) zmanjšanje števila ranljivih 
gospodinjstev, zlasti energijsko in 
mobilnostno revnih gospodinjstev, 
ranljivih mikro- in malih podjetij in 
ranljivih uporabnikov prevoza, 
razčlenjenih po spolu, zlasti na 
podeželskih, oddaljenih in drugače 
prikrajšanih območjih.

Predlog spremembe 52
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. S sredstvi Socialnega sklada za 
podnebje se ne podpirajo ukrepi in 
naložbe, izvzeti v skladu s členom 9 
Uredbe (EU) 2021/1056.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko vključijo 
stroške ukrepov, ki zagotavljajo začasno 
neposredno dohodkovno podporo ranljivim 
gospodinjstvom in ranljivim 
gospodinjstvom, ki so uporabniki prevoza, 
da absorbirajo povišanje cen cestnega 
prevoza in goriva za ogrevanje. Taka 
podpora se sčasoma zmanjša in bo 
omejena na neposreden učinek trgovanja 
z emisijami za stavbe in cestni prevoz. 
Upravičenost do take neposredne 
dohodkovne podpore preneha veljati v 
rokih, določenih v členu 4(1), točka (d).

1. Države članice lahko vključijo 
stroške ukrepov, ki zagotavljajo 
neposredno dohodkovno podporo, 
ranljivim gospodinjstvom in ranljivim 
gospodinjstvom, ki se spoprijemajo z 
energijsko in mobilnostno revščino, na 
primer z znižanjem davkov in pristojbin 
kot prehodni ukrep, da absorbirajo 
povišanje cen goriva in drugih stroškov 
prehoda na pametno in trajnostno 
mobilnost. Taka podpora se sčasoma 
zmanjša, spremljajo pa jo reforme politik 
in bolj strukturne naložbe, ki bi imele 
dolgotrajne učinke. Upravičenost do take 
neposredne dohodkovne podpore preneha 
veljati v rokih, določenih v členu 4(1), 
točka (d).

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko v ocenjene 
skupne stroške načrtov vključijo stroške 
naslednjih ukrepov in naložb, če ti koristijo 
predvsem ranljivim gospodinjstvom, 

2. Države članice lahko v ocenjene 
skupne stroške načrtov vključijo stroške 
naslednjih ukrepov in naložb, če ti koristijo 
predvsem ranljivim gospodinjstvom, 
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ranljivim mikropodjetjem ali ranljivim 
uporabnikom prevoza in nameravajo:

ranljivim mikro- in malim podjetjem ali 
ranljivim uporabnikom prevoza in 
nameravajo:

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirati prenovo stavb, zlasti za 
tiste, ki zasedajo energijsko najmanj 
učinkovite stavbe, tudi v obliki finančne 
podpore ali davčnih spodbud, kot je 
odbitek stroškov prenove od najemnine, ne 
glede na lastništvo zadevnih stavb;

(a) podpirati prenovo stavb, z dajanjem 
prednosti socialnim stanovanjem in 
prikrajšanim območjem, zlasti za tiste, ki 
zasedajo energijsko najmanj učinkovite 
stavbe, tudi v obliki finančne podpore ali 
davčnih spodbud, kot je odbitek stroškov 
prenove od najemnine, ne glede na 
lastništvo zadevnih stavb;

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevati k razogljičenju, vključno 
z elektrifikacijo ogrevanja, hlajenja in 
kuhanja v stavbah, ter k vključevanju 
energije iz obnovljivih virov, ki prispevajo 
k doseganju prihrankov energije;

(b) prispevati k razogljičenju, vključno 
z elektrifikacijo, digitalizacijo ogrevanja in 
hlajenja v stavbah ter naprav za kuhanje 
ter k vključevanju in shranjevanju energije 
iz trajnostnih, obnovljivih, nizkoogljičnih 
in brezemisijskih virov energije, ki 
prispevajo k doseganju prihrankov 
energije, kot so boni, subvencije ali 
posojila z ničelno in nizko obrestno mero 
za naložbe v izdelke in storitve za 
povečanje energijske učinkovitosti stavb 
ali vključitev trajnostnih obnovljivih, 
nizkoogljičnih in brezemisijskih virov 
energije v stavbe;

Predlog spremembe 57
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) omogočiti dostop do brezemisijskih 
in nizkoemisijskih vozil in koles, vključno 
s finančno podporo ali davčnimi 
spodbudami za njihov nakup, pa tudi do 
ustrezne javne in zasebne infrastrukture, 
vključno s polnilno in oskrbovalno 
infrastrukturo; zagotoviti časovni 
razpored postopnega zmanjšanja podpore 
za podporo v zvezi z nizkoemisijskimi 
vozili;

(d) omogočiti naložbe, namenjene 
pospeševanju prehoda na trajnostne 
rešitve multimodalne mobilnosti, kot so 
finančna podpora ali davčne spodbude za 
dostop do brezemisijskih in 
nizkoemisijskih vozil, ter spodbuditi razvoj 
trga rabljenih brezemisijskih in 
nizkoemisijskih vozil; podpirati 
oblikovanje in razvoj integriranih storitev 
mobilnosti ter zagotavljati digitalne 
aplikacije in nedigitalne pobude, ki 
povezujejo uporabnike, da bi olajšali 
skupno mobilnost;

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) odobriti prost dostop do javnega 
prevoza ali prilagojene tarife za dostop do 
javnega prevoza ter spodbujati trajnostno 
mobilnost na zahtevo in storitve skupne 
mobilnosti;

(e) pomagati prevoznikom javnega 
prevoza in spodbujati uporabo cenovno 
ugodnega in dostopnega javnega prevoza 
ter povečati kakovost storitev v smislu 
voznih redov, pogostosti in točnosti, zlasti 
na podeželskih območjih in območjih, na 
katerih so predvsem ranljiva 
gospodinjstva, pri čemer je treba po 
možnosti poskrbeti za brezplačen dostop 
do javnega prevoza ali socialne tarife za 
dostop do javnega prevoza, spodbujati 
trajnostno mobilnost na zahtevo in storitve 
skupne mobilnosti, spodbujati obnovo 
čistih prometnih voznih parkov v mestih 
ter posebno pozornost nameniti 
območjem, ki se spoprijemajo z 
demografskimi izzivi in izzivi dostopnosti, 
kot so redko poseljena območja;

Predlog spremembe 59
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) podpirati javne in zasebne subjekte 
pri razvoju in zagotavljanju cenovno 
dostopnih storitev brezemisijske in 
nizkoemisijske mobilnosti in prevoza ter 
sprejetju privlačnih možnosti aktivne 
mobilnosti za podeželska, otoška, gorska, 
oddaljena in manj dostopna območja ali 
manj razvite regije ali ozemlja, vključno z 
manj razvitimi primestnimi območji.

(f) podpirati javne in zasebne subjekte 
pri razvoju in zagotavljanju cenovno 
dostopne in učinkovite brezemisijske in 
nizkoemisijske mobilnosti in storitev 
javnega prevoza ter uporabi privlačnih, 
dostopnih in varnih možnosti aktivne 
mobilnosti, kot je finančna podpora za 
nakup in zakup koles ter ustrezne 
infrastrukture za podeželska, oddaljena in 
druga prikrajšana območja;

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) gospodinjstvom, ki jih je prizadela 
mobilnostna revščina, nuditi ciljno 
usmerjene informacije, prilagojeno 
svetovanje, povečanje zmogljivosti, 
podporo pri usposabljanju ter informacije 
o trajnostnih in cenovno dostopnih 
alternativah mobilnosti.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sklad ne podpira in ocenjeni skupni 
stroški načrtov ne vključujejo ukrepov v 
obliki neposredne dohodkovne podpore v 
skladu s členom 3(2) te uredbe za 
gospodinjstva, ki že imajo koristi:

1. Sklad ne podpira in ocenjeni skupni 
stroški načrtov ne vključujejo ukrepov v 
obliki neposredne dohodkovne podpore v 
skladu s členom 3(2) te uredbe v obsegu, 
ko gre za dodatno in dopolnilno podporo 
za gospodinjstva, ki že imajo koristi:
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Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) od javnega posredovanja v ravni 
cen goriv iz poglavja IVa 
Direktive 2003/87/ES;

črtano

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če zadevna država članica v 
svojem načrtu dokaže, da javna 
posredovanja iz odstavka 1 ne izravnajo v 
celoti povišanja cen zaradi vključitve 
sektorja stavb in cestnega prevoza v 
področje uporabe Direktive 2003/87/ES, 
se lahko neposredna dohodkovna podpora 
vključi v ocenjene skupne stroške v mejah 
povišanja cen, ki niso v celoti poravnani.

2. Če zadevna država članica v 
svojem načrtu dokaže, da javna 
posredovanja iz odstavka 1 ne izravnajo v 
celoti stroškov prehoda na podnebno 
nevtralnost, se lahko neposredna 
dohodkovna podpora vključi v ocenjene 
skupne stroške v mejah povišanja cen, ki 
niso v celoti poravnani.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos koristi na gospodinjstva, 
mikropodjetja in uporabnike prevoza

Prenos koristi na gospodinjstva, mikro- in 
mala podjetja in uporabnike prevoza

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko v ocenjene skupne 
stroške vključijo finančno podporo za 
javne ali zasebne subjekte, ki niso ranljiva 
gospodinjstva, ranljiva mikropodjetja in 
ranljivi uporabniki prevoza, če ti subjekti 
izvajajo ukrepe in naložbe, ki bodo 
nazadnje koristili ranljivim 
gospodinjstvom, ranljivim mikropodjetjem 
in ranljivim uporabnikom prevoza.

Države članice lahko v ocenjene skupne 
stroške vključijo finančno podporo za 
javne ali zasebne subjekte, ki niso ranljiva 
gospodinjstva, ranljiva mikro- in mala 
podjetja in ranljivi uporabniki prevoza, če 
ti subjekti izvajajo ukrepe in naložbe, ki 
bodo nazadnje koristili ranljivim 
gospodinjstvom, ranljivim mikro- in 
malim podjetjem in ranljivim uporabnikom 
prevoza.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo potrebne zakonite 
in pogodbene zaščitne ukrepe za 
zagotovitev prenosa vseh koristi na 
gospodinjstva, mikropodjetja in 
uporabnike prevoza.

Države članice določijo potrebne zakonite 
in pogodbene zaščitne ukrepe za 
zagotovitev prenosa vseh koristi na 
gospodinjstva, mikro- in mala podjetja in 
uporabnike prevoza.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Sklada za obdobje 2025–-2027 znašajo 
23 700 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Predvidena finančna sredstva za 
izvajanje Sklada za obdobje 2023–-2027 
znašajo 23 700 000 000 EUR v tekočih 
cenah. Vendar se o njihovem dokončnem 
znesku pogaja v okviru proračuna EU po 
poglobljeni in posodobljeni oceni stroškov 
prehoda in sredstev, ki so na voljo.
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančna sredstva za izvajanje 
Sklada za obdobje 2028–2032 znašajo 
48 500 000 000 EUR v tekočih cenah, 
odvisno od razpoložljivosti zneskov v 
okviru letnih zgornjih mej veljavnega 
večletnega finančnega okvira iz člena 312 
PDEU.

2. Predvidena finančna sredstva za 
izvajanje Sklada za obdobje 2028–2034 
znašajo 48 500 000 000 EUR v tekočih 
cenah. Vendar se njihov dokončni znesek 
določi med pogajanji o naslednjem 
večletnem finančnem okviru.
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko v svoj načrt 
kot del ocenjenih skupnih stroškov 
vključijo plačila za dodatno tehnično 
podporo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2021/240 in znesek gotovinskega 
prispevka za oddelek za države članice na 
podlagi ustreznih določb 
Uredbe (EU) 2021/523. Navedeni stroški 
ne bodo presegli 4 % celotnih finančnih 
dodelitev načrta, ustrezni ukrepi, določeni 
v načrtu, pa morajo biti v skladu s to 
uredbo.

3. Države članice lahko v svoj načrt 
kot del ocenjenih skupnih stroškov 
vključijo plačila za dodatno tehnično 
podporo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2021/240 in znesek gotovinskega 
prispevka za oddelek za države članice na 
podlagi ustreznih določb 
Uredbe (EU) 2021/523. Navedeni stroški 
ne bodo presegli 4 % celotnih finančnih 
dodelitev načrta, ustrezni ukrepi, določeni 
v načrtu, pa morajo biti v skladu s to 
uredbo. Poleg tega lahko država članica 
po potrebi predlaga dodatne ukrepe 
tehnične pomoči za izboljšanje 
zmogljivosti in učinkovitosti javnih 
organov in teles, upravičencev in 
ustreznih partnerjev, ki so potrebni za 
učinkovito upravljanje in uporabo 
skladov.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora v okviru Sklada je dodatna 
glede na podporo, ki se zagotavlja v okviru 
drugih skladov, programov in instrumentov 
Unije. Ukrepi in naložbe, podprti v okviru 
Sklada, lahko prejmejo podporo iz drugih 
skladov, programov in instrumentov Unije, 
če taka podpora ne krije istih stroškov.

1. Podpora v okviru Sklada je dodatna 
glede na podporo, ki se zagotavlja v okviru 
drugih unijskih, nacionalnih in, kadar je 
ustrezno, regionalnih skladov, programov 
in instrumentov. Ukrepi in naložbe, podprti 
v okviru Sklada, lahko prejmejo podporo iz 
drugih skladov, programov in instrumentov 
Unije, če taka podpora ne krije istih 
stroškov.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podpora v okviru Sklada se 
uporablja v sinergiji, dopolnjevanju, 
skladnosti in doslednosti z drugimi 
unijskimi, nacionalnimi in, kadar je 
ustrezno, regionalnimi skladi, programi in 
instrumenti, zlasti s skladom za 
modernizacijo, vzpostavljenim z Direktivo 
2003/87/ES, programom InvestEU, 
Instrumentom za tehnično podporo, 
mehanizmom za okrevanje in odpornost 
ter skladi iz Uredbe (EU) 2021/1060.
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najvišja dodeljena finančna 
sredstva se izračunajo za vsako državo 
članico, kot je določeno v Prilogi I in 
Prilogi II.

1. Najnižja in najvišja dodeljena 
finančna sredstva se izračunajo za vsako 
državo članico, kot je določeno v Prilogi I 
in Prilogi II, in so ustrezna ter omogočajo 
konkretno ukrepanje vsake države članice 
in doseganje oprijemljivih rezultatov za 
državljane po vsej Evropski uniji.
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Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Predhodno financiranje

1. Kadar država članica ob predložitvi 
načrta zaprosi za predhodno financiranje, 
Komisija, če je sprejela izvedbeni akt iz 
člena 16(1), izplača predhodno 
financiranje v višini do 13 % finančnega 
prispevka. Z odstopanjem od člena 116(1) 
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 
Komisija ustrezno plačilo, kolikor je to 
mogoče, izvede v dveh mesecih po tem, ko 
je sprejela pravno obveznost iz člena 18.
2. V primeru izplačila predhodnega 
financiranja v skladu z odstavkom 1 se 
finančni prispevki sorazmerno 
prilagodijo.
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice prispevajo vsaj do 
50 odstotkov skupnih ocenjenih stroškov 
svojih načrtov.

1. Prispevek držav članic v višini 
50 % se lahko prilagodi po tem, ko se 
opravi temeljita ocena učinka, pri čemer 
se upoštevajo njihovi različni izhodiščni 
položaji in ravni dohodka, merjeni v BDP 
na prebivalca, kot referenca pa veljajo 
leta do leta 2022, da se upoštevajo izjemne 
okoliščine.
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice med drugim 
uporabijo prihodke od dražbe svojih 
pravic v skladu s poglavjem IVa 
Direktive 2003/87/ES za svoj nacionalni 
prispevek k skupnim ocenjenim stroškom 
svojih načrtov.

črtano
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) ali načrt predstavlja odziv na 
socialni učinek in izzive, s katerimi se 
spopadajo ranljiva gospodinjstva, ranljiva 
mikropodjetja in ranljivi uporabniki 
prevoza v zadevni državi članici od 
vzpostavitve sistema trgovanja z emisijami 
za stavbe in cestni prevoz, ki je 
vzpostavljen v skladu s poglavjem IVa 
Direktive 2003/87/ES, zlasti energijsko 
revna gospodinjstva, ob ustreznem 
upoštevanju izzivov, ugotovljenih v ocenah 
Komisije glede posodobitve celovitega 
nacionalnega energetskega in podnebnega 
načrta zadevne države članice ter glede 
njenega napredka v skladu s členom 9(3) 
ter členoma 13 in 29 Uredbe 
(EU) 2018/1999 ter v priporočilih Komisije 
državam članicam, ki so bila izdana v 
skladu s členom 34 Uredbe 
(EU) 2018/1999 glede na dolgoročni cilj 
podnebne nevtralnosti v Uniji do leta 2050. 
Pri tem se upoštevajo posebni izzivi in 
dodeljena finančna sredstva zadevne 
države članice;

(i) ali načrt predstavlja ustrezen in 
učinkovit odziv na socialni učinek stroškov 
prehoda in izzive, s katerimi se spopadajo 
ranljiva gospodinjstva, ranljiva mikro- in 
mala podjetja ter ranljivi uporabniki 
prevoza v zadevni državi članici, zlasti 
energijsko in mobilnostno revna 
gospodinjstva, ob ustreznem upoštevanju 
izzivov, ugotovljenih v ocenah Komisije 
glede posodobitve celovitega nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta 
zadevne države članice ter glede njenega 
napredka v skladu s členom 9(3) ter 
členoma 13 in 29 Uredbe (EU) 2018/1999 
ter v priporočilih Komisije državam 
članicam, ki so bila izdana v skladu s 
členom 34 Uredbe (EU) 2018/1999 glede 
podnebnih in energetskih ciljev Unije za 
leto 2030 in glede dolgoročnega cilja 
podnebne nevtralnosti v Uniji do leta 2050. 
Pri tem se upoštevajo posebni izzivi in 
dodeljena finančna sredstva zadevne 
države članice;
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) ali načrt vsebuje ukrepe in naložbe, 
ki prispevajo k zelenemu prehodu, 
vključno z obravnavanjem izzivov, ki 
izhajajo iz njega, in zlasti k doseganju 
podnebnih in energetskih ciljev Unije za 
leto 2030 ter mejnikov strategije za 
mobilnost za leto 2030;

(iii) ali načrt vsebuje ukrepe in naložbe, 
ki so namenjeni obravnavanju socialnih 
učinkov in ki prispevajo k zelenemu 
prehodu, zlasti pa k doseganju podnebnih 
in energetskih ciljev EU za leti 2030 in 
2050, mejnikov strategije za mobilnost za 
leto 2030 ter zavez za dosego ciljev 
Združenih narodov glede trajnostnega 
razvoja in ciljev evropskega stebra 
socialnih pravic;

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a – točk iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) ali so bili vključeni socialni 
partnerji in ustrezni deležniki ter ali so 
bili načrti pripravljeni z ustreznim 
postopkom posvetovanja v skladu z 
Evropskim kodeksom dobre prakse za 
partnerstvo (Delegirana uredba Komisije 
št. 240/2014) in členom 3(3a) (novo);
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a – točka iii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiib) ali načrt vsebuje analizo učinka na 
enakost spolov in pojasnilo, kako naj bi 
ukrepi in naložbe obravnavali razsežnost 
spola v zvezi z energijsko in mobilnostno 
revščino.
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) ali se pričakuje, da bo imel načrt 
trajne učinke na izzive, ki jih obravnava ta 
načrt, zlasti na ranljiva gospodinjstva, 
ranljiva mikropodjetja in ranljive 
uporabnike prevoza ter še posebej na 
energijsko revna gospodinjstva, v zadevni 
državi članici;

(i) ali se pričakuje, da bo imel načrt 
trajne učinke na izzive, ki jih obravnava ta 
načrt, zlasti na ranljiva gospodinjstva, 
ranljiva mikro- in mala podjetja in ranljive 
uporabnike prevoza ter še posebej na 
energijsko in mobilnostno revna 
gospodinjstva, v zadevni državi članici;
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka c – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) ali ukrepe in naložbe spremljajo 
dopolnilni ukrepi, potrebni za uspešno 
spoprijemanje z energijsko in mobilnostno 
revščino.
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar zadevna država članica 
zaradi objektivnih okoliščin, zlasti zaradi 
dejanskih neposrednih učinkov sistema 
trgovanja z emisijami za stavbe in cestni 
prevoz, vzpostavljenega v skladu s 
poglavjem IVa Direktive 2003/87/ES, v 
celoti ali delno ne more več doseči 
socialnega načrta za podnebje, vključno z 
ustreznimi mejniki in cilji, lahko zadevna 
država članica Komisiji predloži 
spremembo svojega načrta, da bi vključila 
potrebne in ustrezno utemeljene 
spremembe. Države članice lahko pri 

1. Kadar zadevna država članica 
zaradi objektivnih okoliščin, zlasti zaradi 
dejanskih neposrednih stroškov prehoda 
na podnebno nevtralnost, v celoti ali delno 
ne more več doseči socialnega načrta za 
podnebje, vključno z ustreznimi mejniki in 
cilji, lahko zadevna država članica 
Komisiji predloži spremembo svojega 
načrta, da bi vključila potrebne in ustrezno 
utemeljene spremembe. Države članice 
lahko pri pripravi take zahteve zaprosijo za 
tehnično pomoč.
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pripravi take zahteve zaprosijo za tehnično 
pomoč.
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Do 15. marca 2027 vsaka zadevna 
država članica oceni ustreznost svojih 
načrtov ob upoštevanju dejanskih 
neposrednih učinkov sistema trgovanja z 
emisijami za stavbe in cestni prevoz, 
vzpostavljenega v skladu s poglavjem IVa 
Direktive 2003/87/ES. Te ocene so 
Komisiji predložene kot del dvoletnega 
poročanja o napredku v skladu s členom 17 
Uredbe (EU) 2018/1999.

5. Vsaka zadevna država članica do 
15. marca 2027 oceni ustreznost svojih 
načrtov ob upoštevanju cilja zmanjšanja 
energijske in mobilnostne revščine ter 
omejitve stroškov prehoda ter ob 
hkratnem uresničevanju energetskih in 
podnebnih ciljev Unije. Te ocene so 
Komisiji predložene kot del dvoletnega 
poročanja o napredku v skladu s členom 17 
Uredbe (EU) 2018/1999.
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Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko Komisija sprejme sklep iz 
člena 16, pravočasno sklene sporazum z 
zadevno državo članico, ki predstavlja 
posamezno pravno obveznost v smislu 
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki 
zajema obdobje 2025–2027. Navedeni 
sporazum se lahko sklene najmanj eno 
leto pred letom, v katerem se začnejo 
dražbe v skladu s poglavjem IVa 
Direktive 2003/87/ES.

1. Ko Komisija sprejme sklep iz 
člena 16, pravočasno sklene sporazum z 
zadevno državo članico, ki predstavlja 
posamezno pravno obveznost v smislu 
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki 
zajema obdobje 2023–2027.
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Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posamezna pravna obveznost, ki 
zajema obdobje 2028–2032, se sklene 
glede na razpoložljivost zneskov iz 
člena 9(2) te uredbe v okviru letnih 
zgornjih mej večletnega finančnega okvira 
iz člena 312 PDEU.

2. Posamezna pravna obveznost, ki 
zajema obdobje 2028–2034, se sklene 
glede na razpoložljivost zneskov iz 
člena 9(2) te uredbe v okviru letnih 
zgornjih mej večletnega finančnega okvira 
iz člena 312 PDEU.
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Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proračunske obveznosti lahko 
temeljijo na celotnih obveznostih in se 
lahko po potrebi razdelijo v letne obroke, 
razporejene na več let.

3. Proračunske obveznosti lahko 
temeljijo na celotnih obveznostih.
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kadar v 12 mesecih po datumu 
sklenitve ustreznih sporazumov iz člena 18 
zadevna država članica ni dosegla 
nobenega vidnega napredka v zvezi z 
zadevnimi mejniki in cilji, Komisija 
odpove zadevne sporazume iz člena 18 ter 
razveljavi odobritev zneska dodeljenih 
finančnih sredstev. Komisija sprejme sklep 
o odpovedi sporazumov iz člena 18, 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.

7. Kadar v 12 mesecih po datumu 
sklenitve ustreznih sporazumov iz člena 18 
zadevna država članica ni dosegla 
nobenega vidnega napredka v zvezi z 
zadevnimi mejniki in cilji, Komisija 
odpove zadevne sporazume iz člena 18 ter 
razveljavi odobritev zneska dodeljenih 
finančnih sredstev. Vsako predhodno 
financiranje v skladu s členom [13a] je 
treba izterjati v celoti. Komisija sprejme 
sklep o odpovedi sporazumov iz člena 18, 
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.
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Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in zadevne države članice v 
skladu s svojimi pristojnostmi spodbujajo 
sinergije in zagotavljajo učinkovito 
usklajevanje Sklada z drugimi programi in 
instrumenti Unije, vključno s programom 
InvestEU, Instrumentom za tehnično 
podporo, mehanizmom za okrevanje in 
odpornost ter skladi iz Uredbe 
(EU) 2021/1060. V ta namen:

Komisija in zadevne države članice v 
skladu s svojimi pristojnostmi spodbujajo 
sinergije in zagotavljajo učinkovito 
usklajevanje Sklada z drugimi programi in 
instrumenti Unije, vključno s skladom za 
modernizacijo, programom InvestEU, 
Instrumentom za tehnično podporo, 
mehanizmom za okrevanje in odpornost ter 
skladi iz Uredbe (EU) 2021/1060. V ta 
namen:
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podrobne kvantitativne informacije 
o številu energijsko revnih gospodinjstev;

(a) podrobne kvantitativne informacije 
in razčlenjene podatke o številu energijsko 
in mobilnostno revnih gospodinjstev ter 
spremembe v primerjavi z zadnjim 
poročilom, pri čemer uporabijo 
opredelitev, predlagano v svojem načrtu;
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) po potrebi podrobne informacije o 
napredku pri doseganju nacionalnega 
okvirnega cilja zmanjšanja števila 
energijsko revnih gospodinjstev;

(b) po potrebi podrobne informacije o 
napredku pri doseganju nacionalnega 
okvirnega cilja zmanjšanja števila 
gospodinjstev, ki se spopadajo z energijsko 
in mobilnostno revščino;
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Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podrobne informacije o rezultatih 
ukrepov in naložb, vključenih v njihov 
načrt;

(c) podrobne informacije o rezultatih 
ukrepov in naložb, vključenih v njihov 
načrt, zlasti v zvezi z morebitnim 
zmanjšanjem emisij in številom 
upravičencev;
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) leta 2027 oceno načrta iz 
člena 17(5) ob upoštevanju dejanskih 
neposrednih učinkov sistema trgovanja z 
emisijami za stavbe in cestni prevoz, 
vzpostavljenega v skladu s poglavjem IVa 
Direktive 2003/87/ES;

(f) leta 2027 oceno načrta iz člena 
17(5) ob upoštevanju stroškov prehoda;
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 1. julija 2028 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži poročilo o 
oceni izvajanju in delovanju Sklada.

1. Komisija do 1. julija 2024 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži poročilo o 
zgodnji oceni izvajanju in delovanju 
Sklada.
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij do 
1. julija 2026 predloži poročilo o oceni 
izvajanja in delovanja Sklada.
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 31. decembra 2033 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži poročilo o 
neodvisni naknadni oceni.

2. Komisija Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij do 31. 
decembra 2033 predloži poročilo o 
neodvisni naknadni oceni o uporabi 
Sklada v obdobju 2023–2034.
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V poročilu o oceni se zlasti ocenijo 
obseg, v katerem so bili doseženi cilji 
Sklada iz člena 1, učinkovitost porabe 
sredstev in dodana vrednost Unije. V njem 
se upošteva nadaljnja ustreznost vseh 
ciljev in ukrepov iz člena 6 glede na 
učinek sistema trgovanja z emisijami 
toplogrednih plinov za stavbe in cestni 
prevoz v skladu s poglavjem IVa 
Direktive 2003/87/ES ter ustreznost 
nacionalnih ukrepov, sprejetih za dosego 
zavezujočega letnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za države članice v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/842 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Upoštevajo se tudi nadaljnja ustreznost 

3. V poročilu o oceni se zlasti ocenijo 
obseg, v katerem so bili doseženi cilji 
Sklada iz člena 1, učinkovitost porabe 
sredstev in dodana vrednost Unije. V njem 
se preuči, ali so vsi cilji in ukrepi iz člena 
6 še vedno ustrezni glede na možne učinke 
ukrepov, ki so jih Unija in države članice 
sprejele za hitrejši zeleni prehod za dosego 
cilja podnebne nevtralnosti, in učinek 
nacionalnih ukrepov, sprejetih za dosego 
zavezujočega letnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za države članice v 
skladu z Uredbo (EU) 2018/842 
Evropskega parlamenta in Sveta63, ter 
napredek pri izvajanju ciljev evropskega 
socialnega stebra. Preuči se tudi, v 
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finančnih sredstev Sklada glede na možen 
razvoj dogodkov v zvezi s prodajo pravic 
na dražbi v okviru trgovanja z emisijami 
za stavbe in cestni prevoz v skladu s 
poglavjem IVa Direktive 2003/87/ES ter 
drugi ustrezni premisleki.

kolikšni meri so finančna sredstva Sklada 
še vedno ustrezna glede na možni razvoj 
stroškov prehoda in druge ustrezne 
premisleke, na primer o gibanju cen 
energije in surovin, potrebnih za zeleni 
prehod.

__________________ __________________
63 Uredba (EU) 2018/842 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za države članice v 
obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k 
podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz 
Pariškega sporazuma ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 
19.6.2018, str. 26).

63 Uredba (EU) 2018/842 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za države članice v 
obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k 
podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz 
Pariškega sporazuma ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 (UL L 156, 
19.6.2018, str. 26).
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Poročilo o naknadni oceni vsebuje 
splošno oceno Sklada in vključuje 
informacije o njegovem učinku.

5. Poročilo o oceni vsebuje splošno 
oceno Sklada in vključuje informacije o 
njegovem učinku.
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od datuma, ko države članice 
sprejmejo zakone, predpise in druge 
upravne določbe, potrebne za uskladitev z 
Direktivo (EU) [llll/št.] Evropskega 
parlamenta in Sveta64 o spremembi 
Direktive 2003/87/ES, kar zadeva 
poglavje IVa Direktive 2003/87/ES.

Uporablja se od leta 2023.

__________________ __________________
64 [Direktiva (EU) llll/št. Evropskega 
parlamenta in Sveta … (UL …..).] 

64 [Direktiva (EU) llll/št. Evropskega 
parlamenta in Sveta … (UL …..).] 
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[Direktiva o spremembi 
Direktive 2003/87/ES.]

[Direktiva o spremembi 
Direktive 2003/87/ES.]
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