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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Na podlagi skupnega sporočila o 

izboljšanju vojaške mobilnosti v Evropski 

uniji iz novembra 201724 je bilo v 

akcijskem načrtu o vojaški mobilnosti, ki 

sta ga 28. marca 2018 sprejela Komisija in 

visoki predstavnik EU za zunanje zadeve 

in varnostno politiko25, poudarjeno, da 

politika prometne infrastrukture ponuja 

neizpodbitno priložnost za povečanje 

sinergij med obrambnimi potrebami in 

TEN-T. V akcijskem načrtu je navedeno, 

da je Svet pozvan, naj do sredine leta 2018 

preuči in potrdi vojaške zahteve glede 

prometne infrastrukture, in da bodo 

službe Komisije do leta 2019 opredelile 

dele vseevropskega prometnega omrežja, 

ki so primerni za vojaški prevoz, vključno 

s potrebnimi posodobitvami obstoječe 

infrastrukture. Financiranje Unije za 

izvajanje projektov z dvojno rabo bi bilo 

treba izvajati v okviru programa na 

podlagi posebnih delovnih programov, v 

katerih bi bile določene veljavne zahteve, 

opredeljene v akcijskem načrtu. 

črtano 

_________________  

24 JOIN(2017) 41.  

25 JOIN(2018) 5.  

Or. en 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka a – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) prilagoditi omrežja TEN-T 

potrebam po vojaški mobilnosti; 

črtano 

Or. en 
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Poročilo A8-0409/2018 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Kar zadeva zneske, prerazporejene 

iz Kohezijskega sklada, se 30 % teh 

zneskov nemudoma da na voljo vsem 

državam članicam, ki so upravičene do 

financiranja iz Kohezijskega sklada, za 

financiranje projektov prometne 

infrastrukture v skladu s to uredbo, pri 

čemer imajo prednost čezmejne in 

manjkajoče povezave. Pri izboru projektov, 

upravičenih do financiranja, se do 

31. decembra 2023 upoštevajo nacionalna 

dodeljena sredstva v okviru Kohezijskega 

sklada glede 70 % prerazporejenih 

sredstev. Od 1. januarja 2024 se sredstva, 

ki so bila prerazporejena programu in niso 

bila dodeljena za noben projekt prometne 

infrastrukture, dajo na voljo vsem državam 

članicam, upravičenim do sredstev iz 

Kohezijskega sklada, za financiranje 

projektov prometne infrastrukture v skladu 

s to uredbo. 

8. Kar zadeva zneske, prerazporejene 

iz Kohezijskega sklada, se 40% teh 

zneskov nemudoma da na voljo vsem 

državam članicam, ki so upravičene do 

financiranja iz Kohezijskega sklada, za 

financiranje projektov prometne 

infrastrukture v skladu s to uredbo, pri 

čemer imajo prednost čezmejne in 

manjkajoče povezave. Pri izboru projektov, 

upravičenih do financiranja, se do 

31. decembra 2023 upoštevajo nacionalna 

dodeljena sredstva v okviru Kohezijskega 

sklada glede 60% prerazporejenih sredstev. 

Od 1. januarja 2024 se sredstva, ki so bila 

prerazporejena programu in niso bila 

dodeljena za noben projekt prometne 

infrastrukture, dajo na voljo vsem državam 

članicam, upravičenim do sredstev iz 

Kohezijskega sklada, za financiranje 

projektov prometne infrastrukture v skladu 

s to uredbo. 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v okviru specifičnega cilja iz 

člena 3(2)(a)(ii): ukrepi ali posebne 

dejavnosti v okviru ukrepa, ki podpirajo 

prometno infrastrukturo v omrežju TEN-

T, da bi ga prilagodili zahtevam glede 

vojaške mobilnosti in s tem omogočili 

dvojno, civilno-vojaško uporabo 

infrastrukture. 

črtano 

Or. en 
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Marian-Jean Marinescu 
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Predlog uredbe 

Priloga I – del II – odstavek 1 – alinea 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– 60 % za ukrepe, naštete v 

členu 9(2)(a): „ukrepi, ki se nanašajo na 

učinkovita in medsebojno povezana 

omrežja“; 

– 80% za ukrepe, naštete v 

členu 9(2)(a): „ukrepi, ki se nanašajo na 

učinkovita in medsebojno povezana 

omrežja“; 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Priloga I – del II – odstavek 1 – alinea 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– 40 % za ukrepe, naštete v 

členu 9(2)(b): „ukrepi, ki se nanašajo na 

pametno, trajnostno, vključujočo, varno in 

varovano mobilnost“. 

– 20% za ukrepe, naštete v 

členu 9(2)(b): „ukrepi, ki se nanašajo na 

pametno, trajnostno, vključujočo, varno in 

varovano mobilnost“. 

Or. en 

 


