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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Predlog Komisije 

V predlogu uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR) 
in Kohezijskem skladu so opredeljeni ustrezni cilji za izvajanje ESRR in Kohezijskega 
sklada.

Ta uredba določa tematsko osredotočenost na nacionalni ravni, da bi zagotovili okvir za 
izvajanje skladov. Glede tega Evropska komisija predlaga, naj se večina virov (od 65 % do 
85 %) uporabi za uresničevanje strateških ciljev št. 1 „pametnejša Evropa“ in št. 2 „bolj 
zelena, nizkoogljična Evropa“, opredeljenih v evropski uredbi o skupnih določbah o vseh 
evropskih skladih. 

Predlagana uredba opredeljuje tudi izčrpen seznam nedovoljenih dejavnosti, ki ne spadajo v 
področje uporabe intervencij v okviru skladov.

Nazadnje ta uredba opredeljuje okvir kazalnikov za spremljanje ter pristop do določenih 
ozemelj, vključno s trajnostnim razvojem mest, in do najbolj oddaljenih regij.

2. Predlogi pripravljavke mnenja

Ker je najprimerneje, da regije same opredelijo svoje potrebe in prednostne naloge, ter za 
spodbujanje decentraliziranega upravljanja pri izvajanju evropskih skladov pripravljavka 
mnenja predlaga, naj se ohrani regionalna in ne nacionalna tematska osredotočenost, kot je 
določeno v tej uredbi.

Da bi se regijam omogočila večja prožnost pri uporabi sredstev ESRR, pripravljavka mnenja 
predlaga tudi, naj se tematska osredotočenost razširi na druge strateške cilje. Ker ima promet 
osrednjo vlogo pri doseganju prednostnih ciljev Evropske unije, pripravljavka mnenja glede 
tega predlaga, naj se v tematsko osredotočenost vključi strateški cilj št. 3 „povezana Evropa“.

Da bi se regijam omogočila tudi večja prožnost za podpiranje drugih strateških ciljev, 
pripravljavka mnenja predlaga, naj se minimalni delež sredstev, namenjenih za strateški cilj 
št. 1 „pametna Evropa“, zmanjša s 60 % na 30 % za najbolj razvite regije, s 45 % na 30 % za 
regije v prehodu in s 35 % na 20 % za najmanj razvite regije.

Ker ima promet osrednjo vlogo pri doseganju prednostnih ciljev Evropske unije, pripravljavka 
mnenja predlaga, naj se uvedejo novi specifični cilji v zvezi s prometom:

 specifični cilj, povezan s pametno mobilnostjo in kakovostjo prevoznih storitev, v 
okviru strateškega cilja št. 1 „pametnejša Evropa“;

 specifični cilj, povezan s trajnostno mobilnostjo, v okviru strateškega cilja št. 2 „bolj 
zelena Evropa“;

 specifični cilj, povezan s financiranjem sklada za pravičen prehod, v okviru 
strateškega cilja št. 2 „bolj zelena Evropa“;

 specifični cilj, povezan z mobilnostjo kot sredstvom za teritorialno kohezijo, v okviru 
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strateškega cilja št. 3 „bolj povezana Evropa“;

 specifični cilj, povezan z dostopom do javnih prevoznih storitev, v okviru strateškega 
cilja št. 4 „bolj socialna Evropa“;

Za spodbujanje uporabe ESRR v prometu pripravljavka mnenja prav tako predlaga, naj se 
odpravijo nekatere določbe, ki omejujejo uporabo ESRR za regionalna letališča in tirna 
vozila.

Nazadnje pripravljavka mnenja vlaga predloge sprememb za spodbujanje sinergije med 
ESRR, Kohezijskim skladom in drugimi instrumenti proračuna Evropske unije za financiranje 
razvoja vseevropskega prometnega omrežja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da 
upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Horizontalna načela, kot so 
določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) in v 
členu 10 PDEU, vključno z načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 
PEU, bi morali upoštevati pri izvajanju 
ESRR in Kohezijskega sklada, ob 
upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Države članice bi 
morale spoštovati tudi obveznosti iz 
Konvencije ZN o pravicah invalidov in 
zagotoviti dostopnost v skladu s členom 9 
ter v skladu s pravom Unije, ki harmonizira 
zahteve glede dostopnosti proizvodov in 
storitev. Države članice in Komisija bi si 
morale prizadevati za odpravo neenakosti 
in spodbujanje enakosti moških in žensk 
ter vključevanje vidika spola in se bojevati 
tudi proti diskriminaciji na podlagi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 

(5) Horizontalna načela, kot so 
določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) in v 
členu 10 PDEU, vključno z načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 
PEU, bi morali upoštevati pri izvajanju 
ESRR in Kohezijskega sklada, ob 
upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Države članice bi 
morale spoštovati tudi obveznosti iz 
Konvencije OZN o pravicah invalidov in 
zagotoviti dostopnost brez ovir v skladu s 
členom 9 ter v skladu s pravom Unije, ki 
harmonizira zahteve glede dostopnosti 
proizvodov in storitev. Države članice in 
Komisija bi si morale prizadevati za 
odpravo neenakosti, zmanjšanje 
regionalnih razlik in spodbujanje enakosti 
moških in žensk ter vključevanje vidika 
spola in se bojevati tudi proti diskriminaciji 
na podlagi spola, državljanstva, rasne ali 
etnične pripadnosti,, vere ali prepričanja, 
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ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki 
segregacije. Cilji ESRR in Kohezijskega 
sklada bi se morali dosegati v okviru 
trajnostnega razvoja in spodbujanja cilja
Unije o ohranjanju, varovanju in 
izboljšanju kakovosti okolja, kot je 
določeno v členu 11 in členu 191(1) PDEU 
ter ob upoštevanju načela „onesnaževalec 
plača“. Da bi se zaščitila celovitost 
notranjega trga, bodo operacije v korist 
podjetij skladne s pravili o državni pomoči, 
kakor so določena v členih 107 in 108 
PDEU.

invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 
ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki 
segregacije. Cilji ESRR in Kohezijskega 
sklada bi se morali dosegati v okviru 
podnebnih zavez Unije iz Pariškega 
sporazuma o podnebnih spremembah ter 
prizadevanj Unije za spodbujanje 
trajnostnega razvoja ter ciljev o 
ohranjanju, varovanju in izboljšanju 
kakovosti okolja, kot je določeno v 
členu 11 in členu 191(1) PDEU ter ob 
upoštevanju načela „onesnaževalec plača“. 
Da bi se zaščitila celovitost notranjega trga, 
bodo operacije v korist podjetij skladne s 
pravili o državni pomoči, kakor so 
določena v členih 107 in 108 PDEU.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V vedno bolj povezanem svetu ter 
ob upoštevanju demografske in migracijske 
dinamike je jasno, da je za migracijsko 
politiko Unije potreben skupen pristop, ki 
temelji na sinergijah in dopolnjevanju 
različnih instrumentov financiranja. Da se 
zagotovi skladna, močna in dosledna 
podpora prizadevanjem za solidarnost in 
delitev odgovornosti med državami 
članicami pri upravljanju migracij, bi 
moral ESRR zagotoviti podporo za 
olajšanje dolgoročnega vključevanja 
migrantov.

(8) V vedno bolj povezanem svetu ter 
ob upoštevanju demografske in migracijske 
dinamike je jasno, da je za migracijsko 
politiko Unije potreben skupen pristop, ki 
temelji na sinergijah in dopolnjevanju 
različnih instrumentov financiranja. Da se 
zagotovi skladna, močna in dosledna 
podpora prizadevanjem za solidarnost in 
delitev odgovornosti med državami 
članicami pri upravljanju migracij, bi 
morala ESRR in Kohezijski sklad
zagotoviti podporo za olajšanje 
dolgoročnega vključevanja migrantov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi podprli prizadevanja držav (9) Da bi podprli prizadevanja držav 
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članic in regij pri soočanju z novimi izzivi 
in zagotovili visoko raven varnosti njihovih 
državljanov ter preprečitev radikalizacije, 
pri tem pa se oprli na sinergije in 
dopolnjevanja z drugimi politikami Unije, 
bi morale naložbe v okviru ESRR 
prispevati k varnosti na področjih, na 
katerih je treba zagotoviti varne javne 
prostore in kritično infrastrukturo, kot sta 
promet in energija.

članic in regij pri soočanju z novimi izzivi 
in zagotovili visoko raven varnosti in 
kohezije njihovih državljanov ter 
preprečitev radikalizacije, pri tem pa se 
oprli na sinergije in dopolnjevanja z 
drugimi politikami Unije, bi morale 
naložbe v okviru ESRR prispevati k 
varnosti na področjih, na katerih je treba 
zagotoviti varne javne prostore in kritično 
infrastrukturo, kot sta promet in energija.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Poleg tega bi morale naložbe v 
okviru ESRR prispevati k razvoju 
celovitega visokohitrostnega omrežja za
digitalne infrastrukture ter k spodbujanju 
čiste in trajnostne večmodalne urbane 
mobilnosti.

(10) Poleg tega bi morale naložbe v 
okviru ESRR prispevati k razvoju 
vseevropskih omrežij prometne 
infrastrukture in celovitega 
širokopasovnega omrežja digitalne 
infrastrukture ter k spodbujanju čiste, 
varne in trajnostne večmodalne urbane 
mobilnosti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) ESRR bi moral pomagati pri 
odpravljanju največjih regionalnih 
neravnovesij v Uniji ter zmanjšanju 
neskladij med stopnjami razvitosti 
različnih regij in zaostalosti regij z najbolj 
omejenimi možnostmi, vključno s tistimi, 
ki se soočajo z izzivi zaradi zavez k 
razogljičenju. Podpora iz ESRR v okviru 
cilja „naložbe za delovna mesta in rast“ bi 
se zato morala osredotočiti na ključne 
prednostne naloge Unije v skladu s cilji 
politike iz Uredbe (EU) 2018/xxx [nova 

(17) ESRR bi moral pomagati pri 
odpravljanju največjih regionalnih 
neravnovesij v Uniji ter zmanjšanju 
neskladij med stopnjami razvitosti 
različnih regij in zaostalosti regij z najbolj 
omejenimi možnostmi, vključno s tistimi, 
ki se soočajo z izzivi zaradi zavez k 
razogljičenju. Podpora iz ESRR v okviru 
cilja „naložbe za delovna mesta in rast“ bi 
se zato morala osredotočiti na ključne 
prednostne naloge Unije v skladu s cilji 
politike iz Uredbe (EU) 2018/xxx [nova 
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uredba o skupnih določbah]. Zato bi bilo 
treba podporo iz ESRR osredotočiti na cilj
politike „pametnejša Evropa s 
spodbujanjem inovativne in pametne 
gospodarske preobrazbe“ in cilj „bolj 
zelena, nizkoogljična Evropa s 
spodbujanjem prehoda na čisto in 
pravično energijo, zelene in modre 
naložbe, krožno gospodarstvo, 
prilagajanje podnebnim spremembam ter 
preprečevanje in upravljanje tveganj“. 
Navedena tematska osredotočenost bi 
morala biti dosežena na nacionalni ravni, 
hkrati pa omogočiti prožnost na ravni 
posameznih programov in med tremi 
skupinami držav članic, oblikovanimi v 
skladu z zadevnim bruto nacionalnim 
dohodkom. Poleg tega bi bilo treba 
podrobno določiti metodologijo za 
razvrščanje držav članic ob upoštevanju 
posebnega položaja najbolj oddaljenih 
regij.

uredba o skupnih določbah]. Zato bi bilo 
treba podporo iz ESRR osredotočiti na cilje
politike, ki so „pametnejša Evropa“, „bolj 
zelena, nizkoogljična Evropa“, „bolj 
povezana Evropa“ in „bolj socialna 
Evropa“. Ta tematska osredotočenost bi 
morala biti dosežena na regionalni ravni, 
hkrati pa omogočiti prožnost na ravni 
posameznih programov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V tej uredbi bi bilo treba določiti 
različne vrste dejavnosti, katerih stroški bi 
se lahko podprli z naložbami iz ESRR in 
Kohezijskega sklada v okviru njihovih 
zadevnih ciljev, kot so določeni v PDEU. 
Kohezijski sklad bi moral biti zmožen
podpreti naložbe v okolje in TEN-T. Kar 
zadeva ESRR, bi bilo treba poenostaviti 
seznam dejavnosti in podpreti bi moral 
naložbe v infrastrukturo, naložbe v zvezi z 
dostopom do storitev, produktivne naložbe 
v MSP, opremo, programsko opremo in 
neopredmetena sredstva ter ukrepe v zvezi 
z informiranjem, komuniciranjem, 
študijami, mreženjem, sodelovanjem, 
izmenjavo izkušenj in dejavnostmi, ki 
vključujejo grozde. V podporo izvajanju 
programa bi tudi oba sklada morala 

(19) V tej uredbi bi bilo treba določiti 
različne vrste dejavnosti, katerih stroški bi 
se lahko podprli z naložbami iz ESRR in 
Kohezijskega sklada v okviru njihovih 
zadevnih ciljev, kot so določeni v PDEU. 
Kohezijski sklad in ESRR bi morala biti 
zmožna podpreti naložbe v okolje in TEN-
T. Kar zadeva ESRR, bi bilo treba 
poenostaviti seznam dejavnosti in podpreti 
bi moral naložbe v infrastrukturo, varnost 
obstoječih predorov in mostov, naložbe v 
zvezi z dostopom do storitev, produktivne 
naložbe v MSP, opremo, programsko 
opremo in neopredmetena sredstva ter 
ukrepe v zvezi z informiranjem, 
komuniciranjem, študijami, mreženjem, 
sodelovanjem, izmenjavo izkušenj in 
dejavnostmi, ki vključujejo grozde. V 
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podpreti dejavnosti tehnične pomoči. Da bi 
podprli zagotavljanje širšega nabora 
intervencij za programe Interreg, bi bilo 
treba področje uporabe razširiti tako, da bi 
vključevalo tudi souporabo širokega 
nabora zmogljivosti in človeških virov ter 
stroškov, povezanih z ukrepi, ki spadajo v 
področje uporabe ESS+.

podporo izvajanju programa bi tudi oba 
sklada morala podpreti dejavnosti tehnične 
pomoči. Da bi podprli zagotavljanje širšega 
nabora intervencij za programe Interreg, bi 
bilo treba področje uporabe razširiti tako, 
da bi vključevalo tudi souporabo širokega 
nabora zmogljivosti in človeških virov ter 
stroškov, povezanih z ukrepi, ki spadajo v 
področje uporabe ESS+.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Projekti vseevropskih prometnih 
omrežij se bodo v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1316/2013 še naprej financirali iz 
Kohezijskega sklada, tako prek deljenega 
upravljanja kot prek neposrednega 
upravljanja v okviru Instrumenta za 
povezovanje Evrope (v nadaljnjem 
besedilu: IPE).

(20) Projekti vseevropskih prometnih 
omrežij se bodo v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1316/2013 še naprej financirali iz 
Kohezijskega sklada in ESRR, tako prek 
deljenega upravljanja kot prek 
neposrednega upravljanja v okviru 
Instrumenta za povezovanje Evrope (v 
nadaljnjem besedilu: IPE).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Poleg tega bi si bilo treba, da bi se 
dosegla čim višja dodana vrednost naložb 
v promet, ki se financirajo v celoti ali 
delno iz proračuna Unije, prizadevati za 
sinergije med ESRR ter instrumenti, ki se 
neposredno upravljajo, kot je instrument 
za povezovanje Evrope, in finančnimi 
instrumenti prihodnjega programa 
InvestEU.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti najbolj oddaljenim regijam, in 
sicer s sprejetjem ukrepov v skladu s 
členom 349 PDEU, ki zagotavljajo dodatna 
dodeljena sredstva za najbolj oddaljene 
regije, da se izravnajo dodatni stroški, ki 
nastanejo v teh regijah zaradi enega ali več 
stalnih omejitev iz člena 349 PDEU, in 
sicer oddaljenosti, otoške lege, majhnosti, 
težavne topografije in podnebja ter 
ekonomske odvisnosti od maloštevilnih 
izdelkov, pri čemer njihova stalnost in 
kombinacija resno omejujeta njihov razvoj. 
Ta dodeljena sredstva lahko zajemajo 
naložbe, operativne stroške in obveznosti 
javne službe, katerih cilj je izravnava 
dodatnih stroškov, ki jih povzročijo take 
omejitve. Pomoč za tekoče poslovanje 
lahko zajema odhodke za storitve 
tovornega prometa in zagonsko pomoč za 
prevozne storitve ter odhodke za operacije, 
povezane z omejitvami pri skladiščenju, 
čezmernim obsegom in vzdrževanjem 
proizvodnih orodij ter pomanjkanjem 
človeškega kapitala na lokalnem trgu. Za 
zaščito celovitosti notranjega trga in ker je 
tako pri vseh dejavnostih, ki jih 
sofinancirata ESRR in Kohezijski sklad, bi 
morala biti vsaka podpora ESRR za 
financiranje pomoči za tekoče poslovanje 
in naložb v najbolj oddaljenih regijah 
skladna s pravili o državni pomoči iz 
členov 107 in 108 PDEU.

(27) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti najbolj oddaljenim regijam, in 
sicer s sprejetjem ukrepov v skladu s 
členom 349 PDEU, ki zagotavljajo dodatna 
dodeljena sredstva za najbolj oddaljene 
regije, da se izravnajo dodatni stroški, ki 
nastanejo v teh regijah zaradi enega ali več 
stalnih omejitev iz člena 349 PDEU, in 
sicer oddaljenosti, otoške lege, majhnosti, 
težavne topografije in podnebja ter 
ekonomske odvisnosti od maloštevilnih 
izdelkov, pri čemer njihova stalnost in 
kombinacija resno omejujeta njihov razvoj. 
Ta dodeljena sredstva lahko zajemajo 
naložbe, operativne stroške in obveznosti 
javne službe, katerih cilj je izravnava 
dodatnih stroškov, ki jih povzročijo take 
omejitve. Pomoč za tekoče poslovanje 
lahko zajema odhodke za storitve 
tovornega prometa, zeleno logistiko, 
upravljanje mobilnosti in zagonsko pomoč 
za prevozne storitve ter odhodke za 
operacije, povezane z omejitvami pri 
skladiščenju, čezmernim obsegom in 
vzdrževanjem proizvodnih orodij ter 
pomanjkanjem človeškega kapitala na 
lokalnem trgu. Za zaščito celovitosti 
notranjega trga in ker je tako pri vseh 
dejavnostih, ki jih sofinancirata ESRR in 
Kohezijski sklad, bi morala biti vsaka 
podpora ESRR za financiranje pomoči za 
tekoče poslovanje in naložb v najbolj 
oddaljenih regijah skladna s pravili o 
državni pomoči iz členov 107 in 108 
PDEU.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izboljšanjem raziskovalnih in 
inovacijskih zmogljivosti ter uvajanjem 

(i) krepitvijo raziskovalnih in 
inovacijskih zmogljivosti ter uvajanjem 
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naprednih tehnologij; naprednih tehnologij;

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) uživanjem koristi digitalizacije za 
državljane, podjetja in vlade;

(ii) uživanjem koristi digitalizacije za 
državljane, podjetja in vlade ter 
izboljšanjem digitalne povezljivosti;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) izboljšanjem rasti in 
konkurenčnosti MSP;

(iii) izboljšanjem rasti, konkurenčnosti
in trajnosti MSP;

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iva) razvojem pametnih, varnih in 
interoperabilnih načinov prevoza;

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(va) spodbujanjem nizkoemisijske in 
večmodalne mobilnosti;
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Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(via) spodbujanjem strukturne 
spremembe za prehod na nizkoogljično 
proizvajanje energije;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izboljšanjem digitalne 
povezljivosti;

(i) izboljšanjem digitalne povezljivosti
in čezmejnih povezav;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) razvojem trajnostnega, pametnega, 
varnega in intermodalnega omrežja TEN-
T, ki je odporno na podnebne spremembe;

(ii) razvojem trajnostnega, pametnega, 
varnega in zanesljivega intermodalnega 
omrežja TEN-T, ki je odporno na 
podnebne spremembe;

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) razvojem trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in 
lokalne mobilnosti, ki je odporna na 
podnebne spremembe, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno 
mobilnostjo;

(iii) razvojem trajnostne, pametne, 
varne in zanesljive intermodalne 
nacionalne, regionalne in lokalne 
mobilnosti, ki je odporna na podnebne 
spremembe, vključno z boljšim dostopom 
do omrežja TEN-T, čezmejno mobilnostjo 
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in povezljivostjo z najbolj oddaljenimi 
regijami;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) spodbujanjem trajnostne 
večmodalne urbane mobilnosti;

(iv) spodbujanjem trajnostne 
večmodalne in dostopne urbane mobilnost, 
vključno s hojo, kolesarjenjem, javnim 
prevozom in skupno mobilnostjo;

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) izboljšanjem dostopa do 
kakovostnih in vključujočih javnih 
prevoznih storitev;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) zagotavljanjem enakega dostopa do 
zdravstvenega varstva z razvijanjem 
infrastrukture, vključno z osnovnim 
zdravstvenim varstvom;

(iv) zagotavljanjem enakega dostopa do 
zdravstvenega varstva z razvijanjem 
infrastrukture, vključno z osnovnim 
zdravstvenim varstvom, tudi na podeželju;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka e – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanjem celostnega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega 
razvoja, kulturne dediščine in varnosti v 
urbanih območjih;

(i) spodbujanjem celostnega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega 
razvoja, kulturne dediščine, sektorja 
turizma in varnosti v urbanih območjih;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) spodbujanjem celostnega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega 
lokalnega razvoja, kulturne dediščine in 
varnosti, vključno s podeželjem in 
obalnimi območji, tudi prek lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost.

(ii) spodbujanjem celostnega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega 
lokalnega razvoja, kulturne dediščine, 
sektorja turizma in varnosti, vključno s 
podeželjem in obalnimi območji ter najbolj 
oddaljenimi regijami, tudi prek lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost;

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) sprejemanjem ukrepov za večjo 
privlačnost regij in območij, ki spodbujajo 
trajnostni turizem.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri programih, ki se izvajajo v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“, se skupna sredstva iz ESRR v vsaki 
državi članici osredotočijo na nacionalni

1. Pri programih, ki se izvajajo v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“, se skupna sredstva iz ESRR v vsaki 
državi članici osredotočijo na regionalni
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ravni v skladu z odstavkoma 3 in 4. ravni v skladu z odstavkoma 3 in 4.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V zvezi s tematsko 
osredotočenostjo podpore za države 
članice, ki vključujejo najbolj oddaljene 
regije, se sredstva iz ESRR, posebej 
dodeljena programom za najbolj oddaljene 
regije, in tistim, ki so dodeljena vsem 
drugim regijam, obravnavajo ločeno.

2. V zvezi s tematsko 
osredotočenostjo podpore za najbolj 
oddaljene regije držav članic se sredstva iz 
ESRR, posebej dodeljena programom za 
najbolj oddaljene regije, in tistim, ki so 
dodeljena vsem drugim regijam, 
obravnavajo ločeno.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice se glede na svoj delež 
bruto nacionalnega dohodka razvrstijo na 
naslednji način:

Regije se razvrstijo v skladu z odstavkom 2 
člena 102 Uredbe (EU) 2018/xxx [nova 
uredba o skupnih določbah]:

(a) tiste, katerih delež bruto 
nacionalnega dohodka je enak 100% 
povprečja EU ali več („skupina 1“);

(a) manj razvite regije, katerih BDP 
na prebivalca je nižji od 75 % 
povprečnega BDP EU-27 (v nadaljnjem 
besedilu: manj razvite regije);

(b) tiste, katerih delež bruto 
nacionalnega dohodka je enak 75% 
povprečja EU ali več in pod 
100% povprečja EU („skupina 2“);

(b) regije v prehodu, katerih BDP na 
prebivalca je med 75 % in 100 % 
povprečnega BDP EU-27 (v nadaljnjem 
besedilu: regije v prehodu);

(c) tiste, katerih delež bruto 
nacionalnega dohodka je pod 75% 
povprečja EU („skupina 3“).

(c) bolj razvite regije, katerih BDP na 
prebivalca presega 100% povprečnega 
BDP EU-27 (v nadaljnjem besedilu: bolj 
razvite regije).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene tega člena pomeni delež bruto 
nacionalnega dohodka razmerje med 
bruto nacionalnim dohodkom na 
prebivalca države članice, ki se meri glede 
na standarde kupne moči in izračuna na 
podlagi podatkov Unije za obdobje 2014–
2016, in povprečnim bruto nacionalnim 
dohodkom na prebivalca glede na 
standarde kupne moči 27 držav članic za 
isto referenčno obdobje.

črtano

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Programi v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“ za najbolj oddaljene 
regije se razvrstijo v skupino 3.

Programi v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“ za najbolj oddaljene 
regije se razvrstijo v skupino manj razvitih 
regij.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) države članice skupine 1 dodelijo 
vsaj 85 % svojih skupnih sredstev iz ESRR 
v okviru prednostnih nalog, razen za 
tehnično pomoč, za PO1 in PO2 ter vsaj 60 
% za PO1;

(a) države članice skupine 1 dodelijo 
vsaj 60 % svojih skupnih sredstev iz ESRR 
v okviru prednostnih nalog, razen za 
tehnično pomoč, za PO1 in PO2;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) države članice skupine 2 dodelijo 
vsaj 45 % svojih skupnih sredstev iz ESRR 
v okviru prednostnih nalog, razen za 
tehnično pomoč, za PO1 ter vsaj 30 % za 
PO2; 

(b) države članice skupine 2 dodelijo 
vsaj 20 % svojih skupnih sredstev iz ESRR 
v okviru prednostnih nalog, razen za 
tehnično pomoč, za PO1 ter vsaj 30 % za 
PO2; 

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) države članice skupine 3 dodelijo 
vsaj 35 % svojih skupnih sredstev iz ESRR 
v okviru prednostnih nalog, razen za 
tehnično pomoč, za PO1 ter vsaj 30 % za 
PO2.

(c) države članice skupine 3 dodelijo 
vsaj 15 % svojih skupnih sredstev iz ESRR 
v okviru prednostnih nalog, razen za 
tehnično pomoč, za PO1 ter vsaj 30 % za 
PO2.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naložbe v infrastrukturo; (a) naložbe v infrastrukturo, zlasti z 
evropsko dodano vrednostjo na področju 
prometa, energije in vseevropskih 
digitalnih omrežij, ter izboljšanje varnosti 
obstoječih prometnih infrastruktur, kot so 
mostovi in predori;

Predlog spremembe 34

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) naložbe v trajnostno urbano 
mobilnost, pa tudi v javni prevoz in 
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kolesarske steze;

Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) financiranje nakupa voznega 
parka za uporabo v železniškem prometu;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi ESRR prispevala k specifičnemu 
cilju v okviru PO1 iz točke (a)(iv) 
člena 2(1), podpira tudi dejavnosti 
usposabljanja, vseživljenjskega učenja in 
izobraževanja.

Da bi ESRR prispevala k specifičnemu 
cilju v okviru PO1 iz točke (a)(iv) 
člena 2(1) in specifičnemu cilju v okviru 
PO4 iz člena 2(2)(d), podpira tudi 
dejavnosti usposabljanja, vseživljenjskega 
učenja in izobraževanja.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Znesek ESRR, ki se prerazporedi v 
instrument za povezovanje Evrope, se 
uporabi v skladu z določbami Uredbe 
(EU) št. [nova uredba o IPE].

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naložbe v TEN-T; (b) naložbe v TEN-T in trajnostno 
mobilnost;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložb v letališko infrastrukturo, razen 
za najbolj oddaljene regije;

črtano

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) naložb v objekte za obdelavo 
ostankov odpadkov;

(g) naložb v objekte za obdelavo 
ostankov odpadkov, razen za najbolj 
oddaljene regije;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) financiranja nakupa voznega 
parka za uporabo v železniškem prometu, 
razen če je to povezano z:

črtano

(i) opustitvijo obveznosti javne službe, 
ki je bila javno razpisana, v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1370/2007, kakor je bila 
spremenjena;

(ii) zagotavljanjem storitev v 
železniškem prometu na progah, ki so v 
celoti odprte za konkurenco, upravičenec 
pa je nov udeleženec na trgu, ki je 
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upravičen do financiranja na podlagi 
Uredbe (EU) 2018/xxxx [uredba EU o 
naložbah].

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija za izpolnitev svojih 
zahtev glede poročanja iz člena 
[38(3)(e)(i)] finančne uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži informacije o 
smotrnosti v skladu s Prilogo II.

3. Komisija za izpolnitev svojih 
zahtev glede poročanja iz člena 
[38(3)(e)(i)] finančne uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži informacije o 
smotrnosti v skladu s Prilogo II. Take 
informacije omogočajo tudi kvalitativno 
oceno napredka pri doseganju splošnih 
ciljev iz člena 2.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESRR podpira celostni teritorialni 
razvoj na podlagi teritorialnih strategij v 
skladu s členom [23] Uredbe (EU) 
2018/xxxx [nova uredba o skupnih 
določbah], ki se osredotoča na urbana 
območja (v nadaljnjem besedilu: trajnostni 
razvoj mest) v programih v okviru obeh 
ciljev iz člena 4(2) navedene uredbe.

1. ESRR podpira celostni teritorialni 
razvoj na podlagi teritorialnih strategij v 
skladu s členom [23] Uredbe (EU) 
2018/xxxx [nova uredba o skupnih 
določbah], ki se osredotoča na urbana 
območja (v nadaljnjem besedilu: trajnostni 
razvoj mest in načrti za trajnostno 
mobilnost v mestih) v programih v okviru 
obeh ciljev iz člena 4(2) navedene uredbe.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uporabijo se specifična dodatna 
dodeljena sredstva za najbolj oddaljene 

1. Člen 3 se ne uporablja za posebna 
dodatna sredstva za najbolj oddaljene 
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regije, da bi se izravnali dodatni stroški, ki 
nastanejo v teh regijah zaradi ene ali več 
stalnih omejitev za njihov razvoj, 
navedenih v členu 349 PDEU.

regije. Uporabijo se specifična dodatna 
dodeljena sredstva za najbolj oddaljene 
regije, da bi se izravnali dodatni stroški, ki 
nastanejo v teh regijah zaradi ene ali več 
stalnih omejitev za njihov razvoj, 
navedenih v členu 349 PDEU.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Z odstopanjem od člena 4(1) lahko 
ESRR podpira produktivne naložbe v 
podjetjih v najbolj oddaljenih regijah, ne 
glede na velikost teh podjetij.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – točka 1 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem 
inovativne in pametne gospodarske 
preobrazbe

1. Konkurenčna in pametnejša
Evropa s krepitvijo ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije ter spodbujanjem 
inovativne in pametne gospodarske 
preobrazbe

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Cilj politike Izložki Rezultati

(1) (2) (3)

3. Bolj povezana Evropa z 
izboljšanjem mobilnosti in 
regionalne povezljivosti 

RCO 43 – dolžina 
podprtih novih cest –

RCR 55 – uporabniki 
novozgrajenih, 
obnovljenih ali 
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IKT TEN-T posodobljenih cest

RCO 44 – dolžina 
podprtih novih cest –
drugo

RCR 56 – prihranek časa 
zaradi izboljšane cestne 
infrastrukture

RCO 45 – dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih cest –
TEN-T

RCR 101 – prihranek časa 
zaradi izboljšane 
železniške infrastrukture

RCO 46 – dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih cest –
drugo

RCR 57 – dolžina 
železniških prog, ki so 
opremljene z evropskim 
sistemom za upravljanje 
železniškega prometa in 
obratujejo

RCO 47 – dolžina 
podprtih novih železniških 
prog – TEN-T

RCR 58 – število 
potnikov na leto pri 
podprtih železnicah

RCO 48 – dolžina 
podprtih novih železniških 
prog – drugo

RCR 59 – železniški 
tovorni promet

RCO 49 – dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 
prog – TEN-T

RCR 60 – tovorni promet 
po celinskih plovnih poteh

RCO 50 – dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 
prog – drugo

RCO 51 – dolžina novih 
ali posodobljenih
celinskih plovnih poti –
TEN-T

RCO 52 – dolžina novih 
ali posodobljenih 
celinskih plovnih poti –
drugo

RCO 53 – železniške 
postaje in objekti – novo 
ali posodobljeno

RCO 54 – intermodalne 
povezave – nove ali 
posodobljene

RCO 100 – število 
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podprtih pristanišč

RCO 55 – dolžina 
tramvajskih prog in prog 
podzemne železnice –
novo

RCR 62 – število 
potnikov na leto v javnem 
prevozu

RCO 56 – dolžina 
tramvajskih prog in prog 
podzemne železnice –
obnovljene/posodobljene

RCR 63 – število 
uporabnikov na leto, ki 
jim služijo 
nove/posodobljene 
tramvajske proge in proge 
podzemne železnice

RCO 57 – okolju prijazna 
tirna vozila za javni 
prevoz

RCR 64 – število 
potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko 
kolesarsko infrastrukturo

RCO 58 – podprta 
namenska kolesarska 
infrastruktura

RCO 59 – podprta 
infrastruktura za 
alternativno gorivo 
(oskrba z 
gorivom/polnilna mesta)

Predlog spremembe

Cilj politike Izložki Rezultati

(1) (2) (3)

3. Bolj povezana Evropa z 
izboljšanjem mobilnosti in 
regionalne povezljivosti 
IKT

RCO 43 – dolžina 
podprtih novih cest –
TEN-T

RCR 55 – uporabniki 
novozgrajenih, 
obnovljenih ali 
posodobljenih cest

RCO 44 – dolžina 
podprtih novih cest –
drugo

RCR 56 – prihranek časa 
zaradi izboljšane cestne 
infrastrukture

RCO 45 – dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih cest –
TEN-T

RCR 101 – prihranek časa 
zaradi izboljšane 
železniške infrastrukture 

RCO 46 – dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih cest –
drugo

– število cestnih in 
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železniških mostov in 
predorov, ki se 
pregledujejo vsaka tri leta 
in dobro vzdržujejo zaradi 
varnosti

RCO 47 – dolžina 
podprtih novih železniških 
prog – TEN-T

RCO 48 – dolžina 
podprtih novih železniških 
prog – drugo 

RCO 49 – dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 
prog – TEN-T 

RCR 57 – dolžina 
železniških prog, 
opremljenih z evropskim 
sistemom za upravljanje 
železniškega prometa, ki 
obratujejo, vključno s 
čezmejnimi železniškimi 
povezavami, 
opremljenimi s sistemi 
ERTMS

RCO 50 – dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 
prog – drugo 

RCO 51 – dolžina novih 
ali posodobljenih 
celinskih plovnih poti –
TEN-T

RCR 58 – število 
potnikov na leto pri 
podprtih železnicah za 
razdaljo, krajšo od 50 km, 
od 50 do 300 km in daljšo 
od 300 km

RCO 52 – dolžina novih 
ali posodobljenih 
celinskih plovnih poti –
drugo

RCO 53 – železniške 
postaje in objekti – novo 
ali posodobljeno 

RCR 59 – železniški 
tovorni promet

– vključno s številom 
železniških postaj v 
skladu z uredbo Komisije 
o tehničnih specifikacijah 
za interoperabilnost v 
zvezi s funkcionalno 
oviranimi osebami

– število tovornih 
vagonov, naknadno 
opremljenih z zavornjaki 
LL za zmanjšanje hrupa
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RCO 54 – intermodalne 
povezave – nove ali 
posodobljene

RCR 60 – tovorni promet 
po celinskih plovnih poteh

RCO 100 – število 
podprtih pristanišč

RCO 55 – dolžina 
tramvajskih prog in prog 
podzemne železnice –
novo

RCO 56 – dolžina 
tramvajskih prog in prog 
podzemne železnice –
obnovljene/posodobljene

RCR 62 – število 
potnikov na leto v javnem 
prevozu

RCO 57 – okolju prijazna 
tirna vozila za javni 
prevoz

RCR 63 – število 
uporabnikov na leto, ki 
jim služijo 
nove/posodobljene 
tramvajske proge in proge 
podzemne železnice

RCO 58 – podprta 
namenska infrastruktura 
za pešce in kolesarje

– število uporabnikov 
koles na leto

RCO 59 – podprta 
infrastruktura za 
alternativno gorivo 
(oskrba z 
gorivom/polnilna mesta)

– intermodalni tržni delež 
(razčlenitev načinov 
prevoza) uporabnikov 
osebnih avtomobilov, 
javnega prevoza 
(podzemna železnica –
tramvaji – avtobusi), 
souporabe avtomobila, 
skupinskega prevoza, 
koles in pešcev

RCO 60 – mesta z novimi 
ali posodobljenimi 
digitaliziranimi mestnimi 
transportnimi sistemi

RCR 64 – število 
potnikov na leto, ki 
uporabljajo namensko 
infrastrukturo za pešce in 
kolesarje

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – točka 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Cilj politike Izložki Rezultati

(1) (2) (3)

5. Evropa ki je bliže 
državljanom, in sicer s 
spodbujanjem 
trajnostnega in celostnega 
razvoja mest, podeželja in 
obalnih območij ter 
lokalnih pobud

RCO 74 – prebivalci, 
zajeti v strategijah za 
celostni razvoj mest

RCR 76 – zainteresirane 
strani, vključene v 
pripravo in izvajanje 
strategij za razvoj mest

RCO 75 – integrirane 
strategije za razvoj mest

RCR 77 – turisti/obiski 
podprtih krajev* 

RCO 76 – skupni projekti RCR 78 – uporabniki, 
deležni podprte kulturne 
infrastrukture

RCO 77 – zmogljivost 
podprte kulturne in 
turistične infrastrukture

Predlog spremembe

Cilj politike Izložki Rezultati

(1) (2) (3)

5. Evropa ki je bliže 
državljanom, in sicer s 
spodbujanjem 
trajnostnega in celostnega 
razvoja mest, podeželja in 
obalnih območij ter 
lokalnih pobud

RCO 74 – prebivalci, 
zajeti v strategijah za 
celostni razvoj mest

RCR 76 – zainteresirane 
strani, vključene v 
pripravo in izvajanje 
strategij za razvoj mest

– število obstoječih 
načrtov za trajnostno 
mobilnost v mestih

RCR 77 – turisti/obiski 
podprtih krajev* 

RCO 75 – integrirane 
strategije za razvoj mest

RCO 76 – skupni projekti – projekti na področju 
trajnostnega turizma, pri 
katerih je mogoče navesti 
koristi tako za turiste kot 
za prebivalce

RCO 77 – zmogljivost 
podprte kulturne, naravne, 

RCR 78 – uporabniki, 
deležni podprte kulturne 
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zgodovinske in 
industrijske infrastrukture

infrastrukture in 
ekološkega turizma

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga II – tabela 1 – točka 1 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem 
inovativne in pametne gospodarske 
preobrazbe

1. Konkurenčna in pametnejša
Evropa s krepitvijo ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije ter spodbujanjem 
inovativne in pametne gospodarske 
preobrazbe

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga II – tabela 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Cilj politike Izložki Rezultati

(1) (3) (4)

3. Bolj povezana Evropa z 
izboljšanjem mobilnosti in 
regionalne povezljivosti 
IKT

CCO 14 – TEN-T za 
ceste: nove in nadgrajene 
ceste

CCR 13 – prihranek časa 
zaradi izboljšane cestne 
infrastrukture

CCO 15 – TEN-T za 
železnice: nove in 
nadgrajene železnice

CCR 14 – število 
potnikov na leto, ki jim 
služi izboljšan železniški 
promet

CCO 16 – razširitev in 
posodobitev tramvajskih 
prog in prog podzemne 
železnice

CCR 15 – število 
uporabnikov na leto, ki 
jim služijo nove in 
posodobljene tramvajske 
proge in proge podzemne 
železnice

Predlog spremembe

Cilj politike Izložki Rezultati

(1) (3) (4)
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3. Bolj povezana Evropa z 
izboljšanjem mobilnosti in 
regionalne povezljivosti 
IKT

CCO 14 – TEN-T za 
ceste: nove in nadgrajene 
ceste

CCR 13 – prihranek časa 
zaradi izboljšane cestne 
infrastrukture

– povečanje zastojev 
zaradi razširitve cestne 
infrastrukture

CCO 15 – TEN-T za 
železnice: nove in 
nadgrajene železnice

– število regionalnih 
čezmejnih železniških 
povezav, ki so bile 
opuščene ali porušene 
(manjkajoče povezave)

CCR 14 – število 
potnikov na leto, ki jim 
služi izboljšan železniški 
promet

– število čezmejnih 
železniških povezav, ki 
jim je primanjkovalo 
povezav in so bile 
ponovno vzpostavljene

CCO 16 – razširitev in 
posodobitev tramvajskih 
prog in prog podzemne 
železnice ter 
infrastrukture za pešce in 
kolesarje

CCR 15 – število 
uporabnikov na leto, ki 
jim služijo nove in 
posodobljene tramvajske 
proge in proge podzemne 
železnice ter 
infrastruktura za pešce in 
kolesarje
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