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k
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UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o ustanovitvi Sklada za pravični prehod
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PRILOGA I
METODA DODELJEVANJA SREDSTEV SKLADA ZA PRAVIČEN PREHOD
Za vsako državo članico se finančna sredstva določijo v skladu z naslednjimi koraki:
(a)

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

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

pridobivanje šote (uteževanje 0,95 %),

(v)

pridobivanje naftnega skrilavca (uteževanje 0,05 %);

(b)

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

(c)

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

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

dodelitve, ki izhajajo iz uporabe točke (c), se prilagodijo, da se zagotovi, da
intenzivnost pomoči na prebivalca pri končnih dodelitvah iz Sklada za pravičen
prehod (merjenih na podlagi celotnega prebivalstva dane države članice), znaša vsaj 6
EUR prek celotnega obdobja.
Zneski, ki zagotavljajo najmanjšo intenzivnost pomoči, se proporcionalno odštejejo od
doldelitev vseh drugih držav članic, razen tistih, za katere je bila dodelitev omejena v
skladu s točko (b).

Dodelitev Sklada za pravičen prehod se doda dodelitvi, ki izhaja iz odstavkov 1 do 16 Priloge
XXII k [predlogu nove uredbe o skupnih določbah] in ni vključena v osnovo za dodelitve, za
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Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem
registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL
L 33, 4.2.2006, str. 1).
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katero se uporabljajo točke 10 do 15 Priloge XXII [k predlogu nove uredbe o skupnih
določbah].
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PRILOGA II
PREDLOGA ZA OBMOČNE NAČRTE ZA PRAVIČEN PREHOD
1. Osnutek procesa prehoda in opredelitev najbolj prizadetih območij v državi članici
Besedilno polje [12 000]

Sklic: člen 7(2)(a)

1.1. Osnutek pričakovanega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s cilji
nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov ter drugimi obstoječimi načrti za prehod s
časovnico za prenehanje ali zmanjševanje dejavnosti, kot so rudarjenje premoga in lignita ali
proizvodnja, ki uporablja električno energijo iz premoga.
Sklic: člen 7(2)(b)

1.2. Opredelitev območij, za katera se pričakuje, da bodo najbolj prizadeta, in utemeljitev te
opredelitve z ustrezno oceno gospodarskih in zaposlitvenih učinkov na podlagi osnutka
oddelka 1.1.

2. Ocena izzivov prehoda za vsako opredeljeno območje
2.1. Ocena gospodarskega, socialnega in območnega učinka na podnebno nevtralno
gospodarstvo
Sklic: člen 7(2)(c)

Besedilno polje [12 000]

Opredelitev prizadetih gospodarskih dejavnosti in industrijskih sektorjev, ločeno po
naslednjih kategorijah:
– nazadujoči sektorji, za katere se pričakuje, da bodo zaradi prehoda prenehali z dejavnostmi
oziroma jih znatno zmanjšali, vključno z ustrezno časovnico;
– sektorji v preoblikovanju, za katerih dejavnosti, procese in proizvode se pričakuje, da se
bodo preoblikovali.
Za vsakega od teh sektorjev:
– pričakovana izguba delovnih mest in potrebe po prekvalifikaciji, vključno z napovedjo
potreb po znanju in spretnostih;
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– možnosti za diverzifikacijo gospodarstva in razvojne priložnosti.

2.2. Razvojne potrebe in cilji do leta 2030 glede dosege podnebne nevtralnosti
Sklic: člen 7(2)(d)

Besedilno polje [6 000]

– razvojne potrebe za reševanje izzivov prehoda;
– cilji in rezultati, ki naj bi se dosegli s prednostnim izvajanjem Sklada za pravični prehod.
2.3. Skladnost z drugimi nacionalnimi, regionalnimi ali območnimi strategijami in načrti
Sklic: člen 7(2)(e)

Besedilno polje [6 000]
– strategije pametne specializacije;
– območne strategije iz člena 23 Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih določbah];
– drugi regionalni ali nacionalni razvojni načrti.

2.4. Predvidene vrste operacij

Besedilno polje [12 000]
Sklic: člen 7(2)(g)

– predvidene vrste operacij in njihov pričakovani prispevek k lajšanju učinka podnebnega
prehoda.
Sklic: člen 7(2)(h)

Izpolnite le, če se podpora namenja produktivnim naložbam, ki niso naložbe v MSP:
– izčrpen seznam takih operacij in podjetij ter za vsako izmed njih utemeljitev potrebe po
takšni podpori z analizo vrzeli, ki dokazuje, da bi pričakovana izguba delovnih mest brez
takih naložb presegla pričakovano število novih delovnih mest.
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Sklic: člen 7(2)(i)
Izpolnite le, če se podpora namenja naložbam za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz
dejavnosti, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES:
– izčrpen seznam operacij, ki naj bi se podprle, ter utemeljitev, da prispevajo k prehodu na
podnebno nevtralno gospodarstvo in vodijo k znatnemu zmanjšanju emisij toplogrednih
plinov s tem, da ne presegajo ustreznih referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo za brezplačno
dodelitev v skladu z Direktivo 2003/87/ES in pod pogojem, da so potrebne za zaščito znatnega
števila delovnih mest.

Sklic: člen 7(2)(j)
– sinergije in dopolnjevanje predvidenih operacij z drugimi programi v okviru cilja „naložbe
za delovna mesta in rast“ (ki podpirajo proces prehoda), drugimi finančnimi instrumenti
(Sklad za modernizacijo sistema Unije za trgovanje z emisijami) in drugimi stebri mehanizma
za pravičen prehod (posebna shema v okviru sklada InvestEU in instrumenta za posojila v
javnem sektorju, vzpostavljenega v sodelovanju z EIB) za obravnavo opredeljenih potreb po
naložbah.

2.5. Kazalniki učinka ali rezultatov, ki so specifični za posamezni program

Sklic: člen 8(1)
Izpolnite le, če se predvidevajo kazalniki, ki so specifični za posamezni program:
– utemeljitev potrebnosti kazalnikov učinka ali rezultatov na podlagi predvidenih vrst
operacij.
Preglednica 1 Kazalniki učinka
Posebni cilj

ID [5]

Kazalnik [255]

Merska enota

Mejnik (2024)

Cilj (2029)

Preglednica 2 Kazalniki rezultata
Posebni cilj
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ID
[5]

Kazalnik
[255]

Merska enota

Izhodiščna
ali
referenčna
vrednost

5

Referenčno
leto

Cilj (2029)

Vir
podatkov
[200]

Opombe
[200]
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3. Mehanizmi upravljanja
Sklic: člen 7(2)(f)
Besedilno polje [5 000]

3.1. Partnerstvo

– ureditev za sodelovanje partnerjev pri pripravi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju
območnega načrta za pravičen prehod;
– izid javnega posvetovanja.
3.2. Spremljanje in ocenjevanje

– Spremljanje in ocenjevanje načrtovanih ukrepov, vključno s kazalniki za merjenje zmožnosti
načrta, da doseže svoje cilje.
3.3. Organ/organi za usklajevanje in spremljanje

Organ ali organi, odgovorni za usklajevanje in spremljanje izvajanja načrta ter njegova
oziroma njihova vloga.
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PRILOGA III
SKUPNI KAZALNIKI UČINKOV REGIONALNE POLITIKE (RCO) IN SKUPNI KAZALNIKI REZULTATOV REGIONALNE
POLITIKE (RCR) SA SKLAD ZA PRAVIČEN PREHOD2
Učinki

Rezultati

RCO01 – podprta podjetja (od tega: mikro, mala, srednja, velika)
RCO 02 – podjetja, ki se podpirajo z nepovratnimi sredstvi
RCO 03 – podjetja, ki se podpirajo s finančnimi instrumenti
RCO 04 – podjetja, ki prejemajo nefinančno podporo
RCO 05 – podprta zagonska podjetja

RCR01 – delovna mesta, ustvarjena v podprtih subjektih
RCR 02 – zasebne naložbe, ki po vrednosti dosegajo javno podporo
(od tega: nepovratna sredstva, finančni instrumenti)
RCR 03 – MSP, ki uvajajo inovacijo izdelka ali procesa
RCR 04 – MSP, ki uvajajo inovacijo trženja ali organizacije
RCR 05 – MSP, ki inovirajo stavbe
RCR 06 – patentne prijave, predložene Evropskemu patentnemu
uradu
RCR 29 – Predvidene emisije toplogrednih plinov iz dejavnosti,
navedenih v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, podprtih podjetij

RCO 10 – podjetja, ki sodelujejo z raziskovalnimi institucijami
RCO 120 – podjetja, ki se podpirajo, da bi dosegla zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k Direktivi
2003/87/ES

RCR 11 – uporabniki novih javnih digitalnih storitev in aplikacij
RCR 12 – uporabniki novih digitalnih produktov, storitev in aplikacij,
ki jih razvijejo podjetja

RCO 13 – digitalne storitve in produkti, razviti za podjetja

RCO 15 – ustvarjena zmogljivost za podjetniški inkubator

2
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RCR 17 – 3 leta stara podjetja, ki preživijo na trgu
RCR 18 – MSP, ki uporabljajo storitve inkubatorja po ustanovitvi

Zaradi predstavitve so kazalniki združeni tako, da je razvidna povezanost s kazalniki, vključenimi v druge uredbe za posamezne sklade kohezijske politike
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podjetniškega inkubatorja

RCR 97 – podprta vajeništva v MSP
RCR 98 – zaposleni v MSP, ki zaključijo usposabljanje za znanja in
spretnosti (glede na vrste znanj in spretnosti: tehnična, upravljavska,
podjetniška, zelena, drugo)
RCR 31 – skupna proizvodnja energije iz obnovljivih virov (od tega:
električna energija, toplotna energija)
RCR 32 – energija iz obnovljivih virov: zmogljivost, povezana z
omrežjem (operativna)

RCO 101 – MSP, ki vlagajo v razvoj znanja in spretnosti

RCO 22 – dodatna proizvodna zmogljivost za energijo iz obnovljivih
virov (od tega: električna energija, toplotna energija)
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RCO 34 – dodatna zmogljivost za recikliranje odpadkov

RCR 46 – prebivalci, ki jim služijo obrati za recikliranje odpadkov in
manjši sistemi za ravnanje z odpadki
RCR 47 – reciklirani odpadki
RCR 48 – reciklirani odpadki, uporabljeni kot surovine
RCR 49 – predelani odpadki

RCO 38 – podprta površina saniranih zemljišč
RCO 39 – nameščeni sistemi za spremljanje onesnaženosti zraka

RCR 50 – prebivalci, deležni ukrepov za kakovost zraka
RCR 52 – sanirano zemljišče, ki se uporablja za zelene površine,
socialna stanovanja, gospodarske dejavnosti ali dejavnosti skupnosti
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za udeležence3,4:
RCO 200 – brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi
za udeležence6:

RCO 201 – dolgotrajno brezposelni

RCR 200 – udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku
sodelovanja

RCO 202 – neaktivni
RCO 203 – zaposleni, vključno s samozaposlenimi

RCR 201 – udeleženci, ki so po zaključku sodelovanja vključeni v
izobraževanje ali usposabljanje

RCO 204 – mlajši od 30 let
RCO 205 – starejši od 54 let

RCR 202 – udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku
sodelovanja

RCO 206 – z nižjo sekundarno izobrazbo ali manj (ISCED 0–2)

RCO 207 – z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno RCR 203 – udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo
zaposlitev po zaključku sodelovanja
izobrazbo (ISCED 4)
RCO 208 – s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8)
RCO 209 – skupno število udeležencev5

3

Poročati je treba o vseh kazalnikih učinkov in rezultatov, povezanih z udeleženci.
Vsi osebni podatki se razčlenijo po spolu (ženski, moški, nebinarna opredelitev). Kadar določeni rezultati niso mogoči, podatkov o ustreznih kazalnikih rezultatov ni nujno zbrati in ni nujno o
njih poročati. Ko se podatki pridobijo iz registrov, se državam članicam ni treba uskladiti s skupno dogovorjenimi opredelitvami in lahko uporabljajo nacionalne opredelitve.
5
Izračuna se samodejno na podlagi skupnih kazalnikov učinka v zvezi z zaposlitvenim statusom.
6
Vse podatke je treba razčleniti po spolu. Kadar določeni rezultati niso mogoči, podatkov o ustreznih kazalnikih rezultatov ni nujno zbrati in ni nujno o njih poročati. Ko se podatki pridobijo iz
registrov, se državam članicam ni treba uskladiti s skupno dogovorjenimi opredelitvami in lahko uporabljajo nacionalne opredelitve.
4
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