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FINANCIRANJE VSEEVROPSKIH OMREŽIJ

Vseevropska omrežja delno financira Evropska unija, delno pa države članice.
Finančna pomoč EU deluje kot katalizator, večino pomoči pa morajo prispevati
države članice. Financiranje vseevropskih omrežij je mogoče dopolniti tudi iz
strukturnih skladov, s pomočjo Evropske investicijske banke ali s prispevki iz
zasebnega sektorja. Leta 2013 je bila izvedena velika reforma na področju
vseevropskih omrežjih, saj je bil vzpostavljen Instrument za povezovanje Evrope.

PRAVNA PODLAGA

Člen 171 naslova XVI Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da lahko EU
finančno podpre projekte skupnega interesa, ki izpolnjujejo zahteve v smernicah.
Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013
o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU)
št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010.

CILJI

Z usmerjeno finančno podporo EU prispevati k razvoju vseevropskih omrežij na
področju prometa, energije in telekomunikacij (3.5.1).

DOSEŽKI

A. Opredelitev splošnih pogojev za financiranje projektov
Finančna sredstva EU praviloma delujejo kot katalizator za projekte. Za večji del
sredstev morajo poskrbeti države članice, razen kar zadeva pomoč iz Kohezijskega
sklada, za katero EU običajno prispeva več sredstev.
Prva načela financiranja so bila opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 2236/95 z dne
18. septembra 1995 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti
na področju vseevropskih omrežij.
1. Pomoč EU za projekte je lahko v obliki:
— sofinanciranja študij v zvezi s projekti in drugih ukrepov za tehnično podporo

(finančni prispevek EU praviloma ne presega 50 % vseh stroškov);

— prispevkov za kritje pristojbin za kreditna jamstva pri posojilih Evropskega
investicijskega sklada ali drugih finančnih institucij;
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— subvencioniranja obrestnih mer za posojila, ki jih odobri Evropska investicijska
banka (EIB) ali druge javne ali zasebne finančne institucije;

— neposrednih subvencij za naložbe v ustrezno upravičenih primerih.

2. Pri izbiri projektov so se postopoma izoblikovala naslednja merila:
— v primeru telekomunikacijskih in energetskih omrežij pomoč EU ne sme povzročiti

izkrivljanja konkurence med podjetji v tem sektorju,

— projekti morajo prispevati k uresničevanju ciljev omrežij,

— projekti morajo biti ekonomsko vzdržni,

— zrelost projektov in spodbujevalni učinek pomoči EU,

— neposredni ali posredni učinki na okolje in delovna mesta s postopnim
vključevanjem vse popolnejših analiz stroškov in koristi, analiz vpliva na okolje itd.,

— časovna usklajenost različnih delov projektov, če so na primer čezmejni.

Financirani projekti so morali biti skladni s pravom EU in njenimi politikami, zlasti na
področju varstva okolja, konkurence in sklepanja pogodb za javna naročila. Zaporedne
uredbe, ki določajo splošna pravila za dodelitev finančne pomoči EU, so uvedle vrsto
novih elementov, na primer:
— večletne in enoletne programe za dodelitev finančnih sredstev EU izbranim

projektom na področju prometa in energije,

— finančna pomoč EU za študije je bila omejena na 50 % za vse projekte, za
prednostne projekte na področju prometa pa na 10 % do 30 % (največ 30 % za
čezmejne odseke prednostnih projektov),

— tvegani kapital je bil vključen in medsebojno povezan kot del finančne pomoči EU,

— v finančnem okviru za obdobje 2007–2013 je bilo za vseevropska omrežja
namenjenih 8168 milijonov EUR, od tega 8013 milijonov EUR za vseevropska
prometna omrežja (TEN-T) in 155 milijonov EUR za vseevropska energetska
omrežja (TEN-E).

Komisija je 14. decembra 2021 objavila zakonodajni predlog (COM(2021)0812) za
spremembo smernic vseevropskega prometnega omrežja, da bi jih uskladila s cilji
evropskega zelenega dogovora in podnebnimi cilji v evropskih podnebnih pravilih.
Namen predlagane uredbe je uskladiti evropske prometne koridorje in horizontalne
prednostne naloge. Ravno tako želi zagotoviti stalen napredek pri vsakem koridorju in
horizontalni prednostni nalogi. Zato bo morala Komisija pri obravnavi vlog za sredstva
Unije na podlagi Instrumenta za povezovanje Evrope za evropske prometne koridorje
ali horizontalne prednostne naloge za mnenje zaprositi evropske koordinatorje za
jedrne omrežne koridorje v okviru njihovih pristojnosti. Evropski koordinatorji bodo
morali preveriti, ali so projekti, ki jih države članice predlagajo za sofinanciranje
na podlagi Instrumenta za povezovanje Evrope, skladni s prednostnimi nalogami
delovnega načrta za koridor.
Predlog še vedno čaka prvo obravnavo v Parlamentu.
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Komisija je 15. decembra 2020 sprejela predlog za revizijo Uredbe (EU) št. 347/2013
o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (TEN-E), da bi tako bolje
podprli posodobitev evropske čezmejne energetske infrastrukture in dosegli cilje
evropskega zelenega dogovora. Spremenjena Uredba (EU) 2022/869 tako prispeva
k uresničevanju energetskih in podnebnih ciljev Unije do leta 2030, njenega cilja
za podnebno nevtralnost do leta 2050 ter k vzpostavljanju medsebojnih povezav,
energetski varnosti, povezovanju trgov in sistemov, konkurenci, ki koristi vsem državam
članicam, in dostopnim cenam energije. Smernice večinoma odpravljajo podporo EU
za nove projekte z zemeljskim plinom in nafto ter uvajajo obvezna merila za trajnostnost
vseh projektov v skupnem interesu.
Komisija je maja 2022 v odziv na nestabilnost in motnje na svetovnem energetskem
trgu, ki jih je povzročil ruski napad na Ukrajino, predstavila načrt REPowerEU, da bi
odgovorila na podnebno krizo in odpravila odvisnost Unije od ruskih fosilnih goriv, ki se
uporabljajo kot gospodarsko in politično orožje. Predlagani ukrepi se osredotočajo na
varčevanje z energijo, diverzifikacijo oskrbe z njo (vključno z uvozom utekočinjenega
zemeljskega plina) ter hitrejše uvajanje energije iz obnovljivih virov (tudi zelenega
vodika). V načrtu je bilo tudi nekaj dodatnih naložb v plinsko infrastrukturo, ocenjenih
na približno 10 milijard, ki bi dopolnile sedanji seznam projektov skupnega interesa.
Poleg tega ima pomembno mesto tudi hitrejše uvajanje projektov skupnega interesa
za električno energijo, da bi električno omrežje prilagodili potrebam v prihodnje, za kar
bo namenjena tudi podpora v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.
B. Dodatne možnosti financiranja
1. Strukturni skladi in Kohezijski sklad EU
V obdobju 2000–2006 so skladi v projekte vseevropskih omrežij prispevali okrog
26 milijard EUR, in sicer Kohezijski sklad v Grčiji, na Irskem (do leta 2003),
na Portugalskem, v Španiji in v državah članicah EU-10. Tem državam je bilo
v sklopu predpristopne pomoči dodeljenih 2,48 milijarde EUR in 4,24 milijarde EUR iz
Kohezijskega sklada ter 2,53 milijarde EUR iz drugih strukturnih skladov. Približno 50 %
skupnih predpristopnih in kohezijskih sredstev, tj. 3,9 milijarde EUR, je bilo dodeljenih
projektom vseevropskih prometnih omrežij.
2. Sredstva Evropske investicijske banke
Za posojila Evropske investicijske banke ni ozemeljskih omejitev, saj se dodeljujejo
po bančnih merilih, še posebej glede na izvedljivost projekta s finančnega
(zmožnost vračila), tehničnega in okoljskega vidika. Evropska investicijska banka je
denimo v obdobju 1995–2005 za projekte vseevropskih omrežij odobrila približno
65 milijard EUR posojil.
C. Finančni okvir za obdobje 2020–2027
Komisija je predlog naslednjega dolgoročnega proračuna EU predložila 2. maja 2018.
Sledili so zakonodajni predlogi za 37 sektorskih programov, vključno s kmetijstvom,
programom Erasmus in programom Obzorje Evropa. V odziv na povsem novo krizo
zaradi koronavirusa je Komisija 27. maja 2020 predlagala začasni instrument za
okrevanje NextGenerationEU s proračunom v višini 750 milijard evrov ter ciljno
usmerjene okrepitve proračuna EU za obdobje 2021–2027. Voditelji držav ali vlad EU
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so julija 2020 končno dosegli politični dogovor, ki sta ga Parlament in Svet potrdila
novembra 2020.

INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE

Od decembra 2013 se v EU izvaja nova infrastrukturna politika vseevropskih omrežij,
katere proračun je za obdobje do leta 2020 znašal več kot 30,4 milijarde EUR, za
obdobje 2021–2027 pa 30 milijard EUR, in sicer z Instrumentom za povezovanje
Evrope, s katerim se želi doseči sinergija v prometnem, telekomunikacijskem in
energetskem sektorju, da bi bilo delovanje EU učinkovitejše in bi omogočilo optimizacijo
stroškov izvajanja. Namen instrumenta je spodbuditi naložbe na področju vseevropskih
omrežij in pritegniti finančna sredstva iz javnega in zasebnega sektorja, da bi se
povečala pravna varnost in spoštovalo načelo tehnološke nevtralnosti.
A. Splošni cilji
Namen Instrumenta za povezovanje Evrope je:
— podpirati izvajanje projektov skupnega interesa, s katerimi bi razvili in oblikovali

novo infrastrukturo in storitve ali nadgradili obstoječo infrastrukturo in storitve
v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju,

— podpirati projekte z evropsko dodano vrednostjo in velikimi družbenimi koristmi, ki
na trgu ne pridobijo dovolj finančnih sredstev,

— prispevati k strategiji Evropa 2020 z razvojem vseevropskih omrežij, pri katerih
se bodo upoštevali pričakovani prometni tokovi, in ustvarjanjem okolja, ki bo bolj
spodbujalo zasebne, javne ali javno-zasebne naložbe,

— omogočiti EU, da bo dosegla svoje cilje trajnostnega razvoja, in tako prispevati
k njenim srednjeročnim in dolgoročnim ciljem razogljičenja.

1. V prometnem sektorju bo podpora omejena na projekte skupnega interesa,
namenjene:
— odpravi ozkih grl in premostitvi manjkajočih povezav, predvsem pa izboljšanju

čezmejnih odsekov,

— dolgoročnemu zagotavljanju trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov, da bi se
pripravili na pričakovani prometni pretok v prihodnosti, in razogljičenju vseh vrst
prevoza ter

— optimiziranju združevanja in medsebojne povezave načinov prevoza ter
izboljšanju interoperabilnosti prevoznih storitev ob zagotavljanju dostopnosti
prometne infrastrukture.

2. V energetskem sektorju bo podpora namenjena:
— povečanju konkurenčnosti s spodbujanjem nadaljnjega povezovanja notranjega

energetskega trga ter čezmejne interoperabilnosti elektroenergetskih in plinskih
omrežij,

— okrepitvi zanesljive oskrbe z energijo v EU ter
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— spodbujanju trajnostnega razvoja z vključevanjem energije iz obnovljivih virov
v prenosna omrežja ter razvojem pametnih energetskih omrežij in omrežij
ogljikovega dioksida.

3. V telekomunikacijskem sektorju bo Instrument za povezovanje Evrope podpiral:
— splošne storitve, osrednje storitvene platforme in dejavnosti za podporo programa,

ki se bodo financirale iz nepovratnih sredstev in/ali naročil,

— ukrepe na področju širokopasovnih omrežij, ki se bodo financirali s finančnimi
instrumenti.

B. Proračun Instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027
V okviru proračuna EU za obdobje 2021–2027 je Komisija 6. junija 2018 predlagala
podaljšanje izvajanja programa Instrumenta za povezovanje Evrope na obdobje po
letu 2020 s splošnim ciljem podpiranja naložb v evropska infrastrukturna omrežja
v prometnem, energetskem in telekomunikacijskem sektorju. (COM(2018)0438).
Predlagani skupni proračun tega instrumenta znaša 42,3 milijarde EUR (v tekočih
cenah), natančneje pa namenja 30,6 milijarde EUR za promet, 8,65 milijarde EUR
za energijo in 3 milijarde EUR za digitalna omrežja. Sinergije med tremi sektorji in
okrepljeno čezmejno sodelovanje na področju energije iz obnovljivih virov so med
ključnimi področji, v katera naj bi se usmeril Instrument za povezovanje Evrope
v obdobju po letu 2020, da bi pospešil digitalizacijo in razogljičenje gospodarstva EU.
Poleg tega Komisija predlaga, naj se 60 % skupnega proračuna tega instrumenta
nameni za podnebne cilje.
V prometnem sektorju so cilji Instrumenta za povezovanje Evrope pospešiti dokončanje
obeh ravni TEN-T, vzpostaviti evropske sisteme za upravljanje prometa, kot sta
evropski sistem za upravljanje železniškega prometa in raziskovalni projekt za
upravljanje zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba, ter podpreti
prehod na pametno, trajnostno, vključujočo, varno in zanesljivo mobilnost z uvedbo
evropskega omrežja infrastrukture za polnjenje z alternativnimi gorivi. V predlogu je
predvideno, da bo novi Instrument za povezovanje Evrope podpiral tudi prometno
infrastrukturo z dvojno (civilno in vojaško) rabo, da bi se evropska prometna omrežja
prilagodila vojaškim potrebam in bi se izboljšala vojaška mobilnost v EU.
Komisija je 27. maja 2020 v odziv na pandemijo covida-19 objavila predlog
prilagojenega večletnega finančnega okvira (COM(2020)0442), vendar so bila po
izrednem zasedanju Evropskega sveta julija 2020 predlagana sredstva za proračun
Instrumenta za povezovanje Evrope zmanjšana. Evropski parlament je uredbo
o večletnem finančnem okviru 2014–2020 odobril 16. decembra 2020.
Pogajalci Sveta in Parlamenta so marca 2021 v skladu s sklepi Evropskega sveta iz
julija 2020 dosegli začasni dogovor, da se financiranje razdeli na naslednji način:
— prometni sektor: 25,81 milijarde EUR, vključno z 11,29 milijarde EUR za države,

ki prejemajo sredstva iz Kohezijskega sklada;

— energetski sektor: 5,84 milijarde EUR;

— digitalni sektor: 2,06 milijarde EUR.
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Na prometnem področju se bodo v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2.0
spodbujala interoperabilna in multimodalna omrežja za razvoj in modernizacijo
železniške in cestne infrastrukture, infrastrukture za celinske plovne poti in
pomorske infrastrukture ter za varno in zanesljivo mobilnost. Prednost bo imel
nadaljnji razvoj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), poudarek pa bo na
manjkajočih povezavah in čezmejnih projektih z dodano vrednostjo EU. Z zneskom
1,56 milijarde EUR iz proračuna za promet se bodo financirali veliki železniški projekti
med državami Kohezijskega sklada.
Svet je 16. junija 2021 sprejel skupno stališče, Parlament pa je na plenarnem zasedanju
7. julija 2021 sprejel stališče v drugi obravnavi.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament podpira vseevropska omrežja in dosledno poziva, da je treba pri financiranju
dati prednost okolju prijaznejšim vrstam prometa in več kot 50 % sredstev dodeliti
železniškim projektom (vključno s kombiniranim prevozom), največ 25 % pa cestnim
projektom. Redno tudi poudarja, da mora Komisija poskrbeti za usklajenost in
povezanost projektov s tistimi, ki so financirani iz sredstev proračuna EU, Evropske
investicijske banke, Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali
drugih finančnih instrumentov EU.
Po odločitvi Sveta konec leta 2005, da občutno omeji začetni predlog Komisije, je
Parlament v nadaljnjih pogajanjih o finančnih vidikih predloga zahteval, da je treba
sredstva za vseevropska omrežja povečati. V končnem dogovoru s Svetom mu je
uspelo za izgradnjo vseevropskih omrežij doseči povišanje v višini 500 milijonov EUR
in dodatna sredstva Evropske investicijske banke.
Parlament je v okviru pregleda predpisov o zaračunavanju cestnih pristojbin (direktiva
o evrovinjeti) 7. junija 2011 potrdil kompromis s Svetom, v skladu s katerim bi se
vsaj 15 % prihodkov, ki so v vsaki državi članici ustvarjeni s pristojbinami za zunanje
stroške in infrastrukturnimi pristojbinami, namenilo financiranju projektov vseevropskih
prometnih omrežij za izboljšanje trajnosti prometa. Ta delež naj bi se sčasoma
povečeval.
Parlament je imel s sodelovanjem pri oblikovanju uredbe o Instrumentu za povezovanje
Evrope (skupno prizadevanje treh poročevalcev v dveh parlamentarnih odborih in
vseh političnih skupin) pomembno vlogo pri zagotavljanju znatnih sredstev EU za
vseevropska omrežja v obdobju 2014–2020.
Pri odločanju o letnih proračunih EU je nato pozornost posvečal dodelitvam sredstev
tako Instrumentu za povezovanje Evrope kot programu Obzorje 2020. V svoji
resoluciji z dne 8. julija 2015 o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za
leto 2016 je pozdravil uporabo skupne razlike do zgornje meje za obveznosti za
delno financiranje jamstvenega sklada EFSI (Evropskega sklada za strateške naložbe)
v višini 8 milijard EUR, namesto da bi se zanašali le na zmanjšanje sredstev za
Instrument za povezovanje Evrope in program Obzorje 2020. Parlament je seveda
opozoril tudi na svoj končni cilj, da bi čim bolj zmanjšali vpliv na ta programa. Zato je
vztrajal, naj se še naprej izravnava zmanjševanje sredstev za program Obzorje 2020
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in Instrument za povezovanje Evrope, tako da bosta lahko ta programa izpolnila vse
svoje cilje.
Poleg tega je v svoji resoluciji z dne 9. marca 2016 o splošnih smernicah za pripravo
proračuna za leto 2017 ponovno poudaril, da se zavzema za okrepitev programa
Obzorje 2020 in Instrumenta za povezovanje Evrope v letnem proračunskem postopku,
da bi čim bolj izravnali znižanje sredstev za Instrument za povezovanje Evrope, ki je
bilo dogovorjeno med pogajanji o ustanovitvi Evropskega sklada za strateške naložbe.
V odgovor na predlog Komisije iz leta 2018 o Instrumentu za povezovanje Evrope za
obdobje po letu 2020 sta Odbor za promet in turizem ter Odbor za industrijo, raziskave
in energetiko pripravila skupni osnutek poročila. Trije poročevalci so soglašali, da
predlog Komisije ni dovolj ambiciozen pri dodeljevanju sredstev za promet v okviru
tega instrumenta, in izpostavili potrebe po naložbah v tem sektorju, poleg koristi, ki
bi jih boljša povezljivost zagotovila za EU. Med drugim so poudarili tudi potrebo po
dodatni poenostavitvi pravil Instrumenta za povezovanje Evrope in pomen skladnosti
med različnimi skladi EU, ki podpirajo projekte v prometnem, energetskem in digitalnem
sektorju. Poročevalci so poudarili, da je treba okrepiti parlamentarni nadzor nad
prednostnimi nalogami instrumenta in izboljšati njegovo spremljanje.
Odbora sta novembra 2018 sprejela skupno poročilo, ki je vključevalo povečanje
proračuna za prometne projekte za približno 10 %. Parlament je stališče sprejel v prvi
obravnavi aprila 2019, končni akt pa je bil podpisan julija 2021 (2018/0228(COD)).
Parlament je februarja 2019 potrdil zakonodajno poročilo o racionalizaciji ukrepov
TEN-T (2018/0138 (COD)), ki vsebuje smernice o finančni pomoči. Z novo določbo
se upošteva spoštovanje rokov, določenih v uredbi o Instrumentu za povezovanje
Evrope, saj je to eno od meril za izbor projektov za financiranje iz tega instrumenta.
Medinstitucionalna pogajanja so se začela septembra 2019, dogovor pa je bil dosežen
17. junija 2020.
Parlament je julija 2020 sprejel resolucijo, v kateri je pozdravil dogovor o ukrepih
v odziv na pandemijo koronavirusa, vendar je med drugim izrazil obžalovanje zaradi
zmanjšanja nepovratnih sredstev v okviru sklada za okrevanje.
V resoluciji z dne 10. julija 2020 o spremembi smernic za vseevropsko energetsko
infrastrukturo je poudaril, da je treba zagotoviti, da so odhodki in izbor projektov
skupnega interesa v skladu z zavezami iz Pariškega sporazuma.

Davide Pernice / Kristi Polluveer
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0015_SL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_SL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0199_SL.pdf
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