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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kakor določata člen 177 in Protokol št. 28 PDEU, Kohezijski sklad z naložbami v 
vseevropska prometna omrežja in okolje pomaga državam članicam, katerih BND na 
prebivalca ne dosega 90 % povprečja EU–27. Predlog Evropske komisije določa, da pri 
izvajanju pogodbe, Kohezijski sklad na področju okolja podpira naložbe v prilagajanje 
podnebnim spremembam in preprečevanje tveganja, v vodni sektor in sektor ravnanja z 
odpadki ter v mestno okolje. Do podpore so upravičene tudi naložbe v energijo, če nedvomno 
koristijo okolju. Po predlogu Komisije bo Kohezijski sklad na področju prometa prispeval k 
naložbam v osnovno vseevropsko prometno omrežje ter nizkoogljične sisteme prevoza in 
mestni promet.

Evropska komisija predlaga, da se skladu dodeli 68,7 milijarde EUR (v stalnih cenah iz 
2011). Ta vsota ni določena v tej uredbi o Kohezijskem skladu, pač pa v členu 84 predloga 
uredbe o skupnih določbah za vse sklade [Uredba o SD].1 V primerjavi s tem je sedanji 
večletni finančni okvir Kohezijskemu skladu namenil okoli 71 milijard EUR (v stalnih cenah 
za 2011). 

V milijonih EUR, stalne cene iz 
2011

Večletni finančni 
okvir 2007–2013

Večletni finančni 
okvir 2014–2020

Sprememba

ESRR 203 183 - 10 %
ESS 78 84 + 8 %
Kohezijski sklad 71 69 - 3 %
SKUPAJ 354 336 - 5,3 %
Zaradi zaokroževanja številke morda ne ustrezajo natančno prikazani skupni vsoti.

Pripravljavec mnenja obžaluje to zmanjšanje in opozarja na mnenje, ki ga je Evropski 
parlament zapisal v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011, po katerem je treba za uresničitev 
dogovorjenih političnih in zakonodajnih ciljev naslednji večletni finančni okvir nameniti vsaj 
5 % več sredstev v primerjavi z ravnijo iz leta 2013 ter da bi bilo treba znesek sredstev, ki so 
bila dodeljena kohezijski politiki v tekočem obdobju finančnega programiranja, v naslednjem 
obdobju vsaj ohraniti na tej ravni. 

Poleg tega bo od 68,7 milijard EUR 10 milijard namenjenih financiranju ključnih prometnih 
omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Opozoriti je treba, da je teh 10 milijard 
še naprej dodeljeno državam članicam, katerih BND na prebivalca ne dosega 90 % povprečja 
EU–27, vendar bodo neposredno dodeljene ključnim projektom vseevropskega prometnega 
omrežja v teh državah članicah in se jih bo ustrezno sorazmerno odštelo od sredstev, 
dodeljenih državi. Prav tako je treba poudariti, da bodo ti projekti skladni z revidiranimi 
smernicami vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ki so trenutno v razpravi. 
Nazadnje, tem 10 milijardam EUR bodo koristili ugodnejši pogoji za finančno pomoč, ki jih 
omogoča Kohezijski sklad (višja stopnja sofinanciranja, ki bo do 85 % in ne 50 %, kot je 

                                               
1 COM(2011)0615.
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predvideno z instrumentom za povezovanje Evrope).  

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; opozarja, da so potrebna 
zadostna dodatna sredstva v naslednjem 
večletnem finančnem okviru, da bi 
omogočili Uniji uresničevanje njenih 
obstoječih političnih prednostnih nalog in 
novih nalog iz Lizbonske pogodbe ter 
odzivanje na nepredvidene dogodke; 
poudarja, da se lahko za doseganje 
dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in 
za načelo solidarnosti Unije kljub 
povečanju ravni sredstev naslednjega 
večletnega finančnega okvira za najmanj 
5 % v primerjavi z letom 2013 nameni le 
omejen finančni prispevek; poziva Svet, 
naj, če se ne strinja s tem pristopom, jasno 
opredeli, katere od njegovih političnih 
prednostnih nalog ali projektov je mogoče 
povsem opustiti kljub njihovi dokazani 
evropski dodani vrednosti;
_________________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. zlasti opozarja, da Evropski parlament 
v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 o 
vlaganju v prihodnost: novi večletni 
finančni okvir za konkurenčno, trajnostno 
in vključujočo Evropo poudarja, da so za 
uspešno in okrepljeno kohezijsko politiko 
potrebna ustrezna finančna sredstva, in 
ugotavlja, da bi bilo treba znesek sredstev, 
ki so ji bila dodeljena v tekočem obdobju 
finančnega programiranja, v naslednjem 
obdobju vsaj ohraniti na tej ravni;

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Evropski parlament je v resoluciji z 
dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo poudaril evropsko dodano 
vrednost kohezijske politike „glede na to, 
da je ta politika uveljavljen mehanizem za 
zagotavljanje rasti in delovnih mest, 
glavni instrument za konvergenco, 
trajnostni razvoj in solidarnost [...] ter že 
desetletja ena najpomembnejših, najbolj 
prepoznavnih in najuspešnejših politik 
Unije“. Evropski parlament je opozoril, da 
mora sodobna kohezijska politika skozi 
številne strukturne reforme, zlasti glede 
poenostavitev, odgovoriti na glavne izzive, 
s katerimi se srečuje Unija, ter spodbujati 
sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu; Izrazil je 
prepričanje, da mora kohezijska politika 
EU ostati vseevropska politika, ki 
omogoča dostop do virov, izkušenj in 
pomoči vsem regijam EU.
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Obrazložitev

Odstavek 64 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 nadalje 
poudaril, da so za uspešno in okrepljeno 
kohezijsko politiko potrebna ustrezna 
finančna sredstva in da bi bilo treba 
znesek sredstev, ki so ji bila dodeljena v 
tekočem obdobju finančnega 
programiranja, v naslednjem obdobju vsaj 
ohraniti na tej ravni, da bi pospešili 
prizadevanja za zmanjšanje razvojnega 
razkoraka med regijami EU. V obdobju 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
je bilo Kohezijskemu skladu dodeljeno 
71 milijard EUR (v stalnih cenah iz 2011). 
Komisija pa predlaga, da se za obdobje 
2014–2020 dodeli 68,7 milijard EUR ( v 
stalnih cenah iz 2011), kar je 3 % manj v 
primerjavi z obdobjem 2007–2013.

Obrazložitev

Odstavek 67 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uredba (EU) št. […]/2012 […] o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za 

(2) Uredba (EU) št. […]/2012 […] o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za 



AD\906225SL.doc 7/9 PE488.058v02-00

SL

regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, ki jih zajema splošni strateški 
okvir, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1083/2006 [Uredba o 
splošnih določbah – Uredba o SD] določa 
nov okvir za delovanje strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada. Opredeliti je treba 
cilje Kohezijskega sklada v zvezi z novim 
okvirom za njegovo delovanje in v zvezi z 
namenom, ki mu ga je določila Pogodba.

regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, ki jih zajema splošni strateški 
okvir, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1083/2006 [Uredba o 
splošnih določbah – Uredba o SD] določa 
nov okvir za delovanje strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada. Opredeliti je treba 
cilje Kohezijskega sklada v zvezi z novim 
okvirom za njegovo delovanje in v zvezi z 
namenom, ki mu ga je določila Pogodba. 
Spodbujati bi bil treba tudi sinergije med 
Kohezijskim skladom in drugimi 
instrumenti in programi EU, ki so 
pomembni za prometno, energetsko, 
podnebno in okoljsko politiko.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija lahko s Kohezijskim skladom 
prispeva k ukrepom za uresničevanje 
okoljskih ciljev Unije, navedenih v členih 
11 in 191 Pogodbe.

(3) Unija bi morala s Kohezijskim 
skladom prispevati tudi k ukrepom za 
uresničevanje okoljskih ciljev Unije, 
navedenih v členih 11 in 191 Pogodbe.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Projekti vseevropskega prometnega 
omrežja, ki jih financira Kohezijski sklad, 
morajo biti v skladu s smernicami, 
sprejetimi s Sklepom št. 661/2010/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

Projekti vseevropskega prometnega 
omrežja, ki jih financira Kohezijski sklad, 
morajo biti v skladu s smernicami iz 
Uredbe (EU) št. [...]/20121 o smernicah 
Unije za razvoj vseevropskega prometnega 



PE488.058v02-00 8/9 AD\906225SL.doc

SL

7. julija 2010 o smernicah Unije za razvoj 
vseevropskega prometnega omrežja. Za 
združevanje prizadevanj je treba prednost 
nameniti projektom skupnega interesa, kot 
so opredeljeni v navedenem sklepu.

omrežja. Za združevanje prizadevanj je 
treba prednost nameniti projektom 
skupnega interesa, kot so opredeljeni v 
navedenem sklepu. 

______________
1 UL L …

Obrazložitev

Omeniti je treba smernice vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), o katerih sedaj 
potekajo pogajanja.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Zagotoviti je treba dobro finančno 
poslovodenje programa ter njegovo kar 
najučinkovitejše in uporabnikom prijazno 
izvajanje, obenem pa tudi pravno varnost 
in dostopnost instrumenta za vse 
udeležence. Ker se dejavnosti v okviru 
Kohezijskega sklada izvajajo na podlagi 
deljenega upravljanja, države članice ne 
bi smele dodajati novih pravil, saj bi s tem 
otežile uporabo sredstev za upravičence.
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