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Predlog spremembe 104
Michael Cramer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ustanovitev instrumenta za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti čim 
večje možnosti za rast prek vzpostavitve 
sinergij med politikami na področju 
prometa, energetike in telekomunikacij ter 
njihovega izvajanja, s čimer se bo povečala 
učinkovitost posredovanja Unije.

(1) Oblikovanje instrumenta za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti čim 
večje možnosti za trajnostni razvoj prek 
vzpostavitve sinergij med politikami na 
področju prometa, energetike in 
telekomunikacij ter njihovega izvajanja, s 
čimer se bo povečala učinkovitost 
posredovanja Unije.

Or. en

Predlog spremembe 105
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ustanovitev instrumenta za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti čim 
večje možnosti za rast prek vzpostavitve 
sinergij med politikami na področju 
prometa, energetike in telekomunikacij ter 
njihovega izvajanja, s čimer se bo povečala 
učinkovitost posredovanja Unije.

(1) Oblikovanje instrumenta za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti čim 
večje možnosti za trajnostno rast prek 
vzpostavitve sinergij med politikami na 
področju prometa, energetike in 
telekomunikacij ter njihovega izvajanja, s 
čimer se bo povečala učinkovitost 
posredovanja Unije.

Or. sv

Predlog spremembe 106
Jean-Jacob Bicep
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ustanovitev instrumenta za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti čim 
večje možnosti za rast prek vzpostavitve
sinergij med politikami na področju 
prometa, energetike in telekomunikacij ter
njihovega izvajanja, s čimer se bo 
povečala učinkovitost posredovanja Unije.

(1) Da bi v Uniji zagotovili večjo socialno 
in teritorialno kohezijo, sta bistvena 
vzpostavitev sinergij med politikami na 
področju prometa, energetike in 
telekomunikacij ter njihovo izvajanje. Z 
instrumentom za povezovanje Evrope bo 
posredovanje Unije usmerjeno v 
zagotavljanje doseganja teh sinergij na 
način, ki bo čim bolj skladen s strogimi 
družbenimi in okoljskimi standardi.

Or. fr

Predlog spremembe 107
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ustanovitev instrumenta za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti čim 
večje možnosti za rast prek vzpostavitve 
sinergij med politikami na področju 
prometa, energetike in telekomunikacij ter 
njihovega izvajanja, s čimer se bo povečala 
učinkovitost posredovanja Unije.

(1) Oblikovanje instrumenta za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti čim 
večje možnosti za trajnostno in okolju 
prijazno rast prek vzpostavitve sinergij 
med politikami na področju prometa, 
energetike in telekomunikacij ter njihovega 
izvajanja, s čimer se bo povečala 
učinkovitost posredovanja Unije.

Or. en

Obrazložitev

Z izzivom rasti v EU se je treba spopasti na področju njene trajnosti za okolje in prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050, zato so sinergije dobrodošle, če so povezane z 
razvojem teh ciljev.
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Predlog spremembe 108
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ustanovitev instrumenta za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti čim 
večje možnosti za rast prek vzpostavitve 
sinergij med politikami na področju 
prometa, energetike in telekomunikacij ter 
njihovega izvajanja, s čimer se bo povečala 
učinkovitost posredovanja Unije.

(1) Oblikovanje instrumenta za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti čim 
večje možnosti za rast in delovna mesta
prek vzpostavitve sinergij med politikami 
na področju prometa, energetike in 
telekomunikacij ter njihovega izvajanja, s 
čimer se bo povečala učinkovitost 
posredovanja Unije.

Or. en

Predlog spremembe 109
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Finančna poenostavitev je nujno 
potrebna, da bi izkoristili morebitne 
sinergije pri uporabi, razvoju in 
vzdrževanju vseh telekomunikacijskih in 
energetskih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Pri razvoju politike prometne 
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infrastrukture bi bilo treba upoštevati 
okoljski odtis, finančno krizo in 
posledično pomanjkanje javnih sredstev, 
demografske spremembe in potrebe vseh 
državljanov in regij po dostopnosti. 
Osredotočati bi se morali na pametne 
naložbe, ki pripomorejo k ustvarjanju 
gospodarskih, družbenih in okoljskih 
koristi v krajšem roku ter ustvarjajo 
delovna mesta, hkrati pa se izogniti 
zamudam, kakršne povzročajo mega 
projekti, ki jih ni mogoče uresničiti do 
roka za vzpostavitev osrednjega omrežja 
leta 2030.

Or. en

Predlog spremembe 111
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dobro delovanje enotnega trga je 
odvisno od sodobne, visoko učinkovite 
infrastrukture, ki povezuje Evropo zlasti na 
področjih prometa, energetike in 
telekomunikacij. Te povezave, ki 
zagotavljajo večjo rast, bodo zagotovile 
boljši dostop do notranjega trga in zato v 
skladu s cilji strategije Evropa 2020 
prispevale h konkurenčnejšemu tržnemu
gospodarstvu.

(2) Dobro delovanje enotnega trga je 
odvisno od sodobne, visoko učinkovite 
infrastrukture, ki povezuje Evropo zlasti na 
področjih prometa, energetike in 
telekomunikacij. Te povezave, ki 
zagotavljajo večjo rast, bodo zagotovile 
boljši dostop do notranjega trga in zato v 
skladu s cilji strategije Evropa 2020 
prispevale k bolj trajnostnemu
gospodarstvu.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostnost je širši cilj kot dokončna vzpostavitev konkurenčnosti na notranjem trgu.

Predlog spremembe 112
Nuno Teixeira
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dobro delovanje enotnega trga je 
odvisno od sodobne, visoko učinkovite 
infrastrukture, ki povezuje Evropo zlasti na 
področjih prometa, energetike in 
telekomunikacij. Te povezave, ki 
zagotavljajo večjo rast, bodo zagotovile 
boljši dostop do notranjega trga in zato v 
skladu s cilji strategije Evropa 2020 
prispevale h konkurenčnejšemu tržnemu 
gospodarstvu.

(2) Dobro delovanje enotnega trga je 
odvisno od sodobne, visoko učinkovite 
infrastrukture, ki povezuje Evropo in njene 
regije zlasti na področjih prometa, 
energetike in telekomunikacij. Te 
povezave, ki zagotavljajo večjo rast, bodo 
zagotovile boljši dostop do notranjega trga 
in zato v skladu s cilji strategije 
Evropa 2020 prispevale h 
konkurenčnejšemu tržnemu gospodarstvu.

Or. pt

Obrazložitev

Čeprav gre za vseevropski instrument, je pomembno spodbujati povezovanje in razvoj vseh 
evropskih regij v skladu s cilji strategije Evropa 2020

Predlog spremembe 113
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dobro delovanje enotnega trga je 
odvisno od sodobne, visoko učinkovite 
infrastrukture, ki povezuje Evropo zlasti 
na področjih prometa, energetike in 
telekomunikacij. Te povezave, ki 
zagotavljajo večjo rast, bodo zagotovile 
boljši dostop do notranjega trga in zato v 
skladu s cilji strategije Evropa 2020 
prispevale h konkurenčnejšemu tržnemu 
gospodarstvu.

(2) Cilj oblikovanja instrumenta za 
povezovanje Evrope je spodbuditi naložbe 
v vseevropska omrežja in povečati 
socialno kohezijo v Evropi na podlagi 
trajnostne mobilnosti ljudi in ustreznih 
povezav med vsemi regijami. S tem 
namenom in z namenom izboljšanja 
učinkovitosti ukrepanja EU ter ustrezne 
uporabe sredstev, ki so na voljo, mora IPE 
zagotoviti čim večje sinergije med sektorji
prometa, energetike in telekomunikacij, da 
se tako zmanjša njihov vpliv na okolje in 
izboljša njihova učinkovitost.
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Or. fr

Predlog spremembe 114
Michael Cramer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dobro delovanje enotnega trga je 
odvisno od sodobne, visoko učinkovite 
infrastrukture, ki povezuje Evropo zlasti na 
področjih prometa, energetike in 
telekomunikacij. Te povezave, ki 
zagotavljajo večjo rast, bodo zagotovile 
boljši dostop do notranjega trga in zato v 
skladu s cilji strategije Evropa 2020 
prispevale h konkurenčnejšemu tržnemu 
gospodarstvu.

(2) Dobro delovanje enotnega trga je 
odvisno od sodobne, visoko učinkovite 
infrastrukture, ki povezuje Evropo zlasti na 
področjih prometa, energetike in 
telekomunikacij. Te okrepljene povezave 
bodo zagotovile boljši dostop do 
notranjega trga in zato v skladu s cilji 
strategije Evropa 2020 prispevale h 
konkurenčnejšemu tržnemu gospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 115
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dobro delovanje enotnega trga je 
odvisno od sodobne, visoko učinkovite 
infrastrukture, ki povezuje Evropo zlasti na 
področjih prometa, energetike in 
telekomunikacij. Te povezave, ki 
zagotavljajo večjo rast, bodo zagotovile 
boljši dostop do notranjega trga in zato v 
skladu s cilji strategije Evropa 2020 
prispevale h konkurenčnejšemu tržnemu 
gospodarstvu.

(2) Dobro delovanje enotnega trga je 
odvisno od sodobne, visoko učinkovite 
infrastrukture, ki povezuje Evropo zlasti na 
področjih prometa, energetike in 
telekomunikacij. Te povezave, ki 
zagotavljajo večjo rast, bodo zagotovile 
boljši dostop do notranjega trga, olajšale 
čezmejno sodelovanje in zato v skladu s 
cilji strategije Evropa 2020 prispevale h 
konkurenčnejšemu tržnemu gospodarstvu.

Or. en
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Predlog spremembe 116
Franck Proust

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Instrument za povezovanje Evrope 
odraža industrijske sektorje, ki za Evropo 
predstavljajo prednostno nalogo. Postal 
bo nepogrešljiv instrument za oblikovanje 
evropske industrijske politike, ki je vir 
trajnostne rasti. 

Or. fr

Predlog spremembe 117
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Cilj ustanovitve instrumenta za 
povezovanje Evrope je, da se spodbudijo 
hitrejše naložbe javnega in zasebnega 
sektorja na področju vseevropskih omrežij 
ter njuno zagotavljanje financiranja s 
finančnimi vzvodi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava je odvečna, saj prejšnje bolje določajo cilje IPE.

Predlog spremembe 118
Jean-Jacob Bicep
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Cilj ustanovitve instrumenta za 
povezovanje Evrope je, da se spodbudijo 
hitrejše naložbe javnega in zasebnega 
sektorja na področju vseevropskih omrežij 
ter njuno zagotavljanje financiranja s 
finančnimi vzvodi.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 119
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Cilj ustanovitve instrumenta za 
povezovanje Evrope je, da se spodbudijo 
hitrejše naložbe javnega in zasebnega 
sektorja na področju vseevropskih omrežij 
ter njuno zagotavljanje financiranja s 
finančnimi vzvodi.

(3) Cilj oblikovanja instrumenta za 
povezovanje Evrope je, da se poveča 
pravna varnost in pospešijo naložbe na 
področju vseevropskih omrežij ter 
pritegnejo finančna sredstva iz javnega in 
zasebnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 120
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Cilj ustanovitve instrumenta za 
povezovanje Evrope je, da se spodbudijo 
hitrejše naložbe javnega in zasebnega 
sektorja na področju vseevropskih omrežij 
ter njuno zagotavljanje financiranja s 

(3) Cilj oblikovanja instrumenta za 
povezovanje Evrope je, da se pospešijo 
naložbe na področju vseevropskih omrežij, 
pomnožijo sinergije med njimi ter 
pritegnejo finančna sredstva iz javnega in 
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finančnimi vzvodi.. zasebnega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 121
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V energetskem in prometnem 
sektorju bi moral instrument za 
povezovanje Evrope ne le prispevati k 
doseganju trenutnih ciljev zmanjšanja 
izpustov toplogrednih plinov za 20 %, 
povečanja energetske učinkovitosti za 
20 % in doseganja 20-odstotnega deleža 
energije iz obnovljivih virov, temveč bi 
moral postaviti temelje za okvir podnebne 
in energetske politike po letu 2020, ko bo 
nadaljnji razvoj na področjih energije iz 
obnovljivih virov in zmanjševanja 
podnebju škodljivih emisij ključnega 
pomena.

Or. sv

Predlog spremembe 122
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija se je zavezala, da bo v 
programe porabe Unije vključila podnebne 
spremembe in vsaj 20 % proračuna Unije 
usmerila v cilje, povezane s podnebjem.
Zagotoviti je treba, da se pri pripravi, 
oblikovanju ter izvajanju projektov 
skupnega interesa spodbujajo ublažitev 

(5) Komisija se je zavezala, da bo v 
programe porabe Unije vključila podnebne 
spremembe in vsaj 20 % proračuna Unije 
usmerila v cilje, povezane s podnebjem.
Zagotoviti je treba, da se pri pripravi, 
oblikovanju ter izvajanju projektov 
skupnega interesa spodbujajo ublažitev 
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podnebnih sprememb in prilagoditev nanje 
ter preprečevanje in upravljanje tveganja.
Infrastrukturne naložbe iz te uredbe morajo 
prispevati k spodbujanju prehoda na 
gospodarstvo in družbo, ki sta 
nizkoogljična ter odporna na podnebne 
spremembe in naravne nesreče.

podnebnih sprememb in prilagoditev nanje 
ter preprečevanje in upravljanje tveganja.
Infrastrukturne naložbe iz te uredbe morajo 
prispevati k spodbujanju prehoda na 
gospodarstvo in družbo, ki sta 
nizkoogljična ter odporna na podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ne da bi se 
pri tem povečala izoliranost določenih 
evropskih regij, kot so najbolj oddaljene 
regije in otoške regije.

Or. pt

Obrazložitev

Z ukrepi in dejanji za spodbujanje nizkoogljične družbe in gospodarstva ne bi smeli 
povečevati izoliranosti regij, ki so že tako oddaljene od notranjega trga.

Predlog spremembe 123
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija se je zavezala, da bo v 
programe porabe Unije vključila 
podnebne spremembe in vsaj 20 %
proračuna Unije usmerila v cilje, povezane 
s podnebjem. Zagotoviti je treba, da se pri 
pripravi, oblikovanju ter izvajanju 
projektov skupnega interesa spodbujajo 
ublažitev podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter preprečevanje in 
upravljanje tveganja. Infrastrukturne 
naložbe iz te uredbe morajo prispevati k 
spodbujanju prehoda na gospodarstvo in 
družbo, ki sta nizkoogljična ter odporna 
na podnebne spremembe in naravne 
nesreče.

(5) Upoštevanje skupnega okoljskega 
učinka evropskih politik je prednostna 
naloga in Unija se je zavezala, da bo vsaj 
20 % proračuna usmerila v cilje, povezane 
s podnebjem. Zagotoviti je treba, da se v 
celoti ocenijo vplivi na okolje ter da se pri 
pripravi, oblikovanju ter izvajanju 
projektov skupnega interesa spodbujata
preprečevanje in upravljanje.
Infrastrukturne naložbe iz te uredbe morajo 
prispevati k spodbujanju prehoda na 
gospodarstvo in družbo, ki spoštujeta 
okolje kot celoto in ki sta družbeno 
trajnostna.

Or. fr
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Predlog spremembe 124
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija se je zavezala, da bo v 
programe porabe Unije vključila podnebne 
spremembe in vsaj 20 % proračuna Unije 
usmerila v cilje, povezane s podnebjem.
Zagotoviti je treba, da se pri pripravi, 
oblikovanju ter izvajanju projektov 
skupnega interesa spodbujajo ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje 
ter preprečevanje in upravljanje tveganja.
Infrastrukturne naložbe iz te uredbe morajo 
prispevati k spodbujanju prehoda na 
gospodarstvo in družbo, ki sta 
nizkoogljična ter odporna na podnebne 
spremembe in naravne nesreče.

(5) Komisija se je zavezala, da bo v 
programe porabe Unije vključila podnebne 
spremembe in vsaj 20 % proračuna Unije 
usmerila v cilje, povezane s podnebjem.
Pri pripravi, oblikovanju ter izvajanju 
projektov skupnega interesa je treba 
spodbujati ublažitev podnebnih sprememb 
in prilagoditev nanje ter preprečevanje in 
upravljanje tveganja. Infrastrukturne 
naložbe iz te uredbe morajo prispevati k 
spodbujanju prehoda na gospodarstvo in 
družbo, ki sta nizkoogljična ter odporna na 
podnebne spremembe in naravne nesreče.

Or. sv

Predlog spremembe 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija se je zavezala, da bo v 
programe porabe Unije vključila podnebne 
spremembe in vsaj 20 % proračuna Unije 
usmerila v cilje, povezane s podnebjem.
Zagotoviti je treba, da se pri pripravi, 
oblikovanju ter izvajanju projektov 
skupnega interesa spodbujajo ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje 
ter preprečevanje in upravljanje tveganja.
Infrastrukturne naložbe iz te uredbe morajo 
prispevati k spodbujanju prehoda na 
gospodarstvo in družbo, ki sta 
nizkoogljična ter odporna na podnebne 

(5) Komisija se je zavezala, da bo v 
programe porabe Unije vključila podnebne 
spremembe in vsaj 20 % proračuna Unije 
usmerila v cilje, povezane s podnebjem.
Zagotoviti je treba, da se pri pripravi, 
oblikovanju ter izvajanju projektov 
skupnega interesa spodbujajo ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje 
ter preprečevanje in upravljanje tveganja.
Infrastrukturne naložbe iz te uredbe morajo 
prispevati k spodbujanju prehoda na 
gospodarstvo in družbo, ki sta 
nizkoogljična ter odporna na podnebne 
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spremembe in naravne nesreče. spremembe in naravne nesreče. Komisija 
bi morala zagotoviti, da se mednarodni 
sporazumi in standardi, ki veljajo na 
notranjem trgu, pravično uporabljajo za 
države članice, ne da bi povzročali 
izkrivljanje konkurence, da bi tako 
zagotovili uspeh evropskih podjetij ob 
soočanju z globalno konkurenco.

Or. en

Predlog spremembe 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), 
Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija se je zavezala, da bo v 
programe porabe Unije vključila podnebne 
spremembe in vsaj 20 % proračuna Unije 
usmerila v cilje, povezane s podnebjem.
Zagotoviti je treba, da se pri pripravi, 
oblikovanju ter izvajanju projektov 
skupnega interesa spodbujajo ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje 
ter preprečevanje in upravljanje tveganja.
Infrastrukturne naložbe iz te uredbe morajo 
prispevati k spodbujanju prehoda na 
gospodarstvo in družbo, ki sta 
nizkoogljična ter odporna na podnebne 
spremembe in naravne nesreče.

(5) Komisija se je zavezala, da bo v 
programe porabe Unije vključila podnebne 
spremembe in vsaj 20 % proračuna Unije 
usmerila v cilje, povezane s podnebjem.
Zagotoviti je treba, da se pri pripravi, 
oblikovanju ter izvajanju projektov 
skupnega interesa spodbujajo ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje 
ter preprečevanje in upravljanje tveganja
ter da se zato prednost daje naložbam v 
medsebojne povezave elektroenergetskih 
sistemov. Infrastrukturne naložbe iz te 
uredbe morajo prispevati k spodbujanju 
prehoda na gospodarstvo in družbo, ki sta 
nizkoogljična ter odporna na podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ter na 
najmanjšo možno mero zmanjšati 
podporo za dolgoročne visokoogljične 
projekte, ki bi naš energetski sistem za več 
desetletij vezali na fosilna goriva ter 
spodkopavali podnebne cilje EU do leta 
2020 in 2050.

Or. en
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Predlog spremembe 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija je 28. marca 2011 sprejela 
belo knjigo z naslovom „Načrt za enotni 
evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“. Cilj bele knjige je 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
(TGP) prometnega sektorja za vsaj 60 %
do leta 2050 glede na leto 1990. Kar 
zadeva infrastrukturo, je cilj bele knjige do 
leta 2030 na ravni Unije vzpostaviti 
popolnoma funkcionalno multimodalno
osrednje omrežje TEN-T. Njen cilj je tudi 
čim boljše delovanje multimodalnih 
logističnih verig, vključno s pogostejšo 
uporabo energetsko učinkovitejših načinov 
prevoza. Zato določa naslednje pomembne 
cilje za politiko TEN-T: do leta 2030 mora 
30 % cestnega tovornega prevoza nad 
300 km preiti na druge načine prevoza, do 
leta 2050 pa več kot 50 % prevoza; dolžina 
obstoječega železniškega omrežja za 
visoke hitrosti se mora do leta 2030 
potrojiti, večina potniškega prometa na 
srednje razdalje mora do leta 2050 potekati 
po železnici, vsa letališča iz osrednjega 
omrežja morajo biti povezana z 
železniškim omrežjem; vsa pristanišča z 
železniškim tovornim omrežjem in po 
možnosti s sistemom celinskih plovnih 
poti.

(7) Komisija je 28. marca 2011 sprejela 
belo knjigo z naslovom „Načrt za enotni 
evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“. Cilj bele knjige je 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
(TGP) prometnega sektorja za vsaj 60 % 
do leta 2050 glede na leto 1990. Kar 
zadeva infrastrukturo, je cilj bele knjige do 
leta 2030 na ravni Unije vzpostaviti 
popolnoma funkcionalno večmodalno
osrednje omrežje TEN-T. Njen cilj je tudi 
čim boljše delovanje večmodalnih
logističnih verig, vključno s pogostejšo 
uporabo energetsko učinkovitejših načinov 
prevoza. Zato določa naslednje pomembne 
cilje za politiko TEN-T: do leta 2030 mora 
30 % cestnega tovornega prevoza nad 
300 km preiti na druge načine prevoza, do 
leta 2050 pa več kot 50 % prevoza; dolžina 
obstoječega železniškega omrežja za 
visoke hitrosti se mora do leta 2030 
potrojiti, večina potniškega prometa na 
srednje razdalje mora do leta 2050 potekati 
po železnici, vsa letališča iz osrednjega 
omrežja morajo biti povezana z 
železniškim omrežjem; vsa pristanišča z 
železniškim tovornim omrežjem in po 
možnosti s sistemom celinskih plovnih 
poti.

Or. es

Obrazložitev

Zadeva pravilni španski prevod izraza „osrednje omrežje“, ki ga je treba uporabljati v celotni 
španski različici besedila.
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Predlog spremembe 128
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija je 28. marca 2011 sprejela 
belo knjigo z naslovom „Načrt za enotni 
evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“. Cilj bele knjige je 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
(TGP) prometnega sektorja za vsaj 60 % 
do leta 2050 glede na leto 1990. Kar 
zadeva infrastrukturo, je cilj bele knjige do 
leta 2030 na ravni Unije vzpostaviti 
popolnoma funkcionalno multimodalno
osrednje omrežje TEN-T. Njen cilj je tudi 
čim boljše delovanje multimodalnih
logističnih verig, vključno s pogostejšo 
uporabo energetsko učinkovitejših načinov 
prevoza. Zato določa naslednje pomembne 
cilje za politiko TEN-T: do leta 2030 mora 
30 % cestnega tovornega prevoza nad 
300 km preiti na druge načine prevoza, do 
leta 2050 pa več kot 50 % prevoza; dolžina 
obstoječega železniškega omrežja za 
visoke hitrosti se mora do leta 2030 
potrojiti, večina potniškega prometa na 
srednje razdalje mora do leta 2050 potekati 
po železnici, vsa letališča iz osrednjega 
omrežja morajo biti povezana z 
železniškim omrežjem; vsa pristanišča z 
železniškim tovornim omrežjem in po 
možnosti s sistemom celinskih plovnih 
poti.

(7) Komisija je 28. marca 2011 sprejela 
belo knjigo z naslovom „Načrt za enotni 
evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“. Cilj bele knjige je 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
(TGP) prometnega sektorja za vsaj 60 % 
do leta 2050 glede na leto 1990. Kar 
zadeva infrastrukturo, je cilj bele knjige do 
leta 2030 na ravni Unije vzpostaviti 
popolnoma funkcionalno večmodalno
osrednje omrežje TEN-T. Njen cilj je tudi
enoten razvoj evropskega prometnega
prostora in čim boljše delovanje
večmodalnih logističnih verig, vključno s 
pogostejšo uporabo energetsko 
učinkovitejših načinov prevoza. Zato 
določa naslednje pomembne cilje za 
politiko TEN-T: do leta 2030 mora 30 % 
cestnega tovornega prevoza nad 300 km 
preiti na druge načine prevoza, do 
leta 2050 pa več kot 50 % prevoza; dolžina 
obstoječega železniškega omrežja za 
visoke hitrosti se mora do leta 2030 
potrojiti, večina potniškega prometa na 
srednje razdalje mora do leta 2050 potekati 
po železnici, vsa letališča iz osrednjega 
omrežja morajo biti povezana z 
železniškim omrežjem; vsa pristanišča z 
železniškim tovornim omrežjem in s 
sistemom celinskih plovnih poti.

Or. ro

Predlog spremembe 129
Sabine Wils



AM\912704SL.doc 17/135 PE496.337v01-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija je 28. marca 2011 sprejela 
belo knjigo z naslovom „Načrt za enotni 
evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“. Cilj bele knjige je 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
(TGP) prometnega sektorja za vsaj 60 % 
do leta 2050 glede na leto 1990. Kar 
zadeva infrastrukturo, je cilj bele knjige do 
leta 2030 na ravni Unije vzpostaviti 
popolnoma funkcionalno multimodalno
osrednje omrežje TEN-T. Njen cilj je tudi 
čim boljše delovanje multimodalnih
logističnih verig, vključno s pogostejšo 
uporabo energetsko učinkovitejših načinov 
prevoza. Zato določa naslednje pomembne 
cilje za politiko TEN-T: do leta 2030 mora 
30 % cestnega tovornega prevoza nad 
300 km preiti na druge načine prevoza, do 
leta 2050 pa več kot 50 % prevoza; dolžina 
obstoječega železniškega omrežja za 
visoke hitrosti se mora do leta 2030 
potrojiti, večina potniškega prometa na 
srednje razdalje mora do leta 2050 
potekati po železnici, vsa letališča iz 
osrednjega omrežja morajo biti povezana 
z železniškim omrežjem; vsa pristanišča z 
železniškim tovornim omrežjem in po 
možnosti s sistemom celinskih plovnih 
poti.

(7) Komisija je 28. marca 2011 sprejela 
belo knjigo z naslovom „Načrt za enotni 
evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“. Medtem ko je cilj 
bele knjige zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov (TGP) prometnega sektorja za vsaj 
60 % do leta 2050 glede na leto 1990, 
Evropski parlament v svoji resoluciji 
poziva k oblikovanju predpisov za 20-
odstotno znižanje emisij CO2 in drugih 
TGP, ki nastajajo v prometu, do leta 2020.
Kar zadeva infrastrukturo, je cilj bele 
knjige do leta 2030 na ravni Unije 
vzpostaviti popolnoma funkcionalno 
večmodalno osrednje omrežje TEN-T, 
Evropski parlament pa poziva države 
članice, naj se obvežejo, da bodo do leta 
2020 odpravile glavna znana ozka grla pri 
vseh načinih prevoza, tako da do leta 2015 
predložijo odobren načrt financiranja.
Cilj bele knjige je tudi čim boljše 
delovanje večmodalnih logističnih verig, 
vključno s pogostejšo uporabo energetsko 
učinkovitejših načinov prevoza.

Or. en

Obrazložitev

Resolucija EP o beli knjigi, sprejeta 15. decembra 2011, je predlagala strožje cilje in krajše 
roke, da bi zagotovili čim bolj učinkovito izvajanje omenjene bele knjige. Opozoriti je treba 
samo na ustrezne prednostne naloge bele knjige, saj uredbi o TEN-T in IPE postavljata 
temeljne cilje v okviru jasnega zakonodajnega postopka.
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Predlog spremembe 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija je 28. marca 2011 sprejela 
belo knjigo z naslovom „Načrt za enotni 
evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“. Cilj bele knjige je 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
(TGP) prometnega sektorja za vsaj 60 %
do leta 2050 glede na leto 1990. Kar 
zadeva infrastrukturo, je cilj bele knjige do 
leta 2030 na ravni Unije vzpostaviti 
popolnoma funkcionalno multimodalno
osrednje omrežje TEN-T. Njen cilj je tudi 
čim boljše delovanje multimodalnih
logističnih verig, vključno s pogostejšo 
uporabo energetsko učinkovitejših načinov 
prevoza. Zato določa naslednje pomembne 
cilje za politiko TEN-T: do leta 2030 mora 
30 % cestnega tovornega prevoza nad 
300 km preiti na druge načine prevoza, do 
leta 2050 pa več kot 50 % prevoza; dolžina 
obstoječega železniškega omrežja za 
visoke hitrosti se mora do leta 2030 
potrojiti, večina potniškega prometa na 
srednje razdalje mora do leta 2050 potekati 
po železnici, vsa letališča iz osrednjega 
omrežja morajo biti povezana z 
železniškim omrežjem; vsa pristanišča z 
železniškim tovornim omrežjem in po 
možnosti s sistemom celinskih plovnih 
poti.

(7) Komisija je 28. marca 2011 sprejela 
belo knjigo z naslovom „Načrt za enotni 
evropski prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“. Cilj bele knjige je 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
(TGP) prometnega sektorja za vsaj 60 % 
do leta 2050 glede na leto 1990. Kar 
zadeva infrastrukturo, je cilj bele knjige do 
leta 2030 na ravni Unije vzpostaviti 
popolnoma funkcionalno in
interoperabilno večmodalno osrednje 
omrežje TEN-T. Železniško 
interoperabilnost bi bilo mogoče izboljšati 
z inovativnimi rešitvam za boljšo 
združljivost vključenih sistemov, kot so 
oprema na vozilih in tiri z različno tirno 
širino. Cilj bele knjige je tudi čim boljše 
delovanje večmodalnih logističnih verig, 
vključno s pogostejšo uporabo energetsko 
učinkovitejših načinov prevoza. Zato 
določa naslednje pomembne cilje za 
politiko TEN-T: do leta 2030 mora 30 % 
cestnega tovornega prevoza nad 300 km 
preiti na druge načine prevoza, do 
leta 2050 pa več kot 50 % prevoza; dolžina 
obstoječega železniškega omrežja za 
visoke hitrosti se mora do leta 2030 
potrojiti, večina potniškega prometa na 
srednje razdalje mora do leta 2050 potekati 
po železnici, vsa letališča iz osrednjega 
omrežja morajo biti povezana z 
železniškim omrežjem; vsa pristanišča z 
železniškim tovornim omrežjem in po 
možnosti s sistemom celinskih plovnih 
poti.

Or. en
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Obrazložitev

Interoperabilnost je bistven element za dobro delovanje notranjega trga, zlasti v železniškem 
sektorju. Razumeti jo je treba v širšem smislu, da se lahko uporabijo cenejše rešitve.

Predlog spremembe 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7 a) Unija si bo prizadevala za 
zmanjšanje in internalizacijo vseh 
zunanjih stroškov ter uporabljala načelo 
„onesnaževalec plača“, ki je zapisano v 
členu 191 Pogodbe o Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 132
Michael Gahler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Da bi podprli prehod na železniški 
prevoz, je nujno potrebno izboljšanje 
sprejemanja pri ljudeh, ki jih prizadeva 
hrup železniškega prometa, in znižanje 
ravni onesnaženja s hrupom, zlasti v 
koridorjih železniškega tovornega 
prometa.

Or. de

Predlog spremembe 133
Philip Bradbourn
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Evropski parlament je v svoji resoluciji 
z dne 6. julija 2010 o trajnostno naravnani 
prihodnosti prometa poudaril, da je za 
učinkovito prometno politiko potreben 
finančni okvir, skladen z izzivi, s katerimi 
se mora spopadati, in da je treba zato 
povečati sedanje vire za promet in 
mobilnost; poleg tega meni, da je
vzpostaviti instrument za usklajevanje
uporabe različnih virov za financiranje 
projektov na področju prometa, sredstev, ki 
so na voljo v okviru kohezijske politike, 
javno-zasebnih partnerstev ali drugih 
finančnih instrumentov, kot so jamstva.

(8) Evropski parlament je v svoji resoluciji 
z dne 6. julija 2010 o trajnostno naravnani 
prihodnosti prometa poudaril, da je za 
učinkovito prometno politiko potreben 
finančni okvir, skladen z izzivi, s katerimi 
se mora spopadati; poleg tega meni, da je
treba oblikovati instrument za usklajevanje
in optimizacijo uporabe različnih virov za 
financiranje projektov na področju prometa
ter vseh finančnih sredstev in 
mehanizmov, ki so na voljo na ravni EU.

Or. en

Predlog spremembe 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Prejšnji večletni finančni okvir 
(2007–2013) je pokazal, da omejena 
proračunska sredstva za TEN-T 
onemogočajo napredek pri največjih 
projektih, zlasti pri čezmejnih. S 
primernim evropskim proračunskim 
okvirom za TEN-T bi ta ne le postala 
privlačnejša za zasebne naložbe, zagotovili 
bi tudi več nacionalne politične volje v 
zvezi z evropskimi projekti in s tem boljše 
sodelovanje med državami članicami, ki 
so udeležene pri čezmejnih projektih. 
Evropska unija bi morala biti 
ambicioznejša pri velikih evropskih 
infrastrukturnih projektih, katerih 
zapletenost in obseg pomenita, da je treba 
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povečati proračunska sredstva, ki so jim 
dodeljena, ter prilagoditi proračunska 
pravila, ki veljajo zanje. Nove smernice za 
TEN-T bi morale dobiti proračunska in 
regulativna sredstva, ki so potrebna za 
njihovo uresničitev.

Or. fr

Obrazložitev

V zvezi s prejšnjim večletnim finančnim okvirom je pomembno poudariti nerazveseljive 
rezultate, ki izvirajo iz omejenega proračuna in včasih slabo prilagojenega regulativnega 
okvira. Instrument za povezovanje Evrope je bil zasnovan, da bi zagotovil ustrezen regulativni 
in proračunski okvir za uresničitev omrežja TEN-T.

Predlog spremembe 135
Artur Zasada

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Na podlagi ciljev iz bele knjige 
opredeljujejo smernice TEN-T iz Uredbe
(EU) št. XXX/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … infrastrukturo 
vseevropskega prometnega omrežja, 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati, ter ukrepe 
za njihovo izvedbo. Smernice predvidevajo 
zlasti dokončno vzpostavitev osrednjega 
omrežja do leta 2030.

(10) Na podlagi ciljev iz bele knjige 
opredeljujejo smernice TEN-T iz Uredbe
(EU) št. XXX/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … infrastrukturo 
vseevropskega prometnega omrežja, 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati, ter ukrepe 
za njihovo izvedbo. Smernice predvidevajo 
zlasti dokončno vzpostavitev osrednjega 
omrežja do leta 2030, in sicer z 
izoblikovanjem nove infrastrukture ter 
ponovno usposobitvijo in posodobitvijo 
obstoječe infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Uvodna izjava10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Na podlagi ciljev iz bele knjige 
opredeljujejo smernice TEN-T iz Uredbe
(EU) št. XXX/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … infrastrukturo 
vseevropskega prometnega omrežja, 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati, ter ukrepe 
za njihovo izvedbo. Smernice predvidevajo 
zlasti dokončno vzpostavitev osrednjega 
omrežja do leta 2030.

(10) Na podlagi ciljev iz bele knjige 
opredeljujejo smernice TEN-T iz Uredbe
(EU) št. XXX/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … infrastrukturo 
vseevropskega prometnega omrežja, 
zahteve, ki jih mora izpolnjevati, ter ukrepe 
za njihovo izvedbo. Smernice predvidevajo 
zlasti dokončno vzpostavitev osrednjega 
omrežja do leta 2030, in sicer z 
izoblikovanjem nove infrastrukture ter 
ponovno oživitvijo in posodobitvijo 
obstoječe infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 137
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Na podlagi analize načrtov za 
prometno infrastrukturo držav članic 
Komisija ocenjuje, da je treba za naložbe v 
promet v obdobju 2014–2020 za celotno 
omrežje TEN-T nameniti 
500 milijard EUR, od česar bo treba po 
ocenah 250 milijard EUR vložiti v osrednje 
omrežje TEN-T. Glede na sredstva, ki so 
na voljo na ravni Unije, je treba ob 
upoštevanju osredotočenosti na projekte z 
najvišjo evropsko dodano vrednostjo 
nujno zagotoviti, da se doseže želeni 
učinek. Podpora se mora zato usmeriti na 
osrednje omrežje (zlasti koridorje 
osrednjega omrežja) in projekte skupnega 
interesa na področju sistemov upravljanja 
prometa (predvsem sisteme za upravljanje 
zračnega prometa, ki izhajajo iz 
sistema SESAR, za katere so potrebna 
proračunska sredstva Unije v znesku 

(11) Na podlagi analize načrtov za 
prometno infrastrukturo držav članic 
Komisija ocenjuje, da je treba za naložbe v 
promet v obdobju 2014–2020 za celotno 
omrežje TEN-T nameniti 
500 milijard EUR, od česar bo treba po 
ocenah 250 milijard EUR vložiti v osrednje 
omrežje TEN-T.
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okrog 3 milijarde EUR).

Or. en

Obrazložitev

Na tej stopnji ni treba iti v take podrobnosti.

Predlog spremembe 138
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Na podlagi analize načrtov za 
prometno infrastrukturo držav članic 
Komisija ocenjuje, da je treba za naložbe v 
promet v obdobju 2014–2020 za celotno 
omrežje TEN-T nameniti 
500 milijard EUR, od česar bo treba po 
ocenah 250 milijard EUR vložiti v osrednje 
omrežje TEN-T. Glede na sredstva, ki so 
na voljo na ravni Unije, je treba ob 
upoštevanju osredotočenosti na projekte z 
najvišjo evropsko dodano vrednostjo nujno 
zagotoviti, da se doseže želeni učinek.
Podpora se mora zato usmeriti na osrednje 
omrežje (zlasti koridorje osrednjega 
omrežja) in projekte skupnega interesa na 
področju sistemov upravljanja prometa
(predvsem sisteme za upravljanje zračnega 
prometa, ki izhajajo iz sistema SESAR, za 
katere so potrebna proračunska sredstva 
Unije v znesku okrog 3 milijarde EUR).

(11) Na podlagi analize načrtov za 
prometno infrastrukturo držav članic 
Komisija ocenjuje, da je treba za naložbe v 
promet v obdobju 2014–2020 za celotno 
omrežje TEN-T nameniti 
500 milijard EUR, od česar bo treba po 
ocenah 250 milijard EUR vložiti v osrednje 
omrežje TEN-T. Glede na sredstva, ki so 
na voljo na ravni Unije, je treba ob 
upoštevanju osredotočenosti na projekte z 
najvišjo evropsko dodano vrednostjo nujno 
zagotoviti, da se doseže želeni učinek.
Podpora se mora zato usmeriti na osrednje 
omrežje (zlasti koridorje osrednjega 
omrežja), brez izključevanja podpore za 
celovito omrežje, in projekte skupnega 
interesa na področju sistemov upravljanja 
prometa (predvsem sisteme za upravljanje 
zračnega prometa, ki izhajajo iz 
sistema SESAR, za katere so potrebna 
proračunska sredstva Unije v znesku okrog 
3 milijarde EUR).

Or. pt

Obrazložitev

Podpora iz IPE bi se morala osredotočati na osrednje omrežje, vendar ne bi smeli popolnoma 
izključiti niti podpore celovitemu omrežju v primerih, ko se s projekti zagotovi evropska 
dodana vrednost, še zlasti na območjih, kot so najbolj oddaljene regije v skladu s 
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členoma 349 in 355 PDEU, ki so vključene v celovito omrežje, da bi tako preprečili kakršno 
koli povečevanje njihove izolacije.

Predlog spremembe 139
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Na podlagi analize načrtov za 
prometno infrastrukturo držav članic 
Komisija ocenjuje, da je treba za naložbe v
promet v obdobju 2014–2020 za celotno 
omrežje TEN-T nameniti 
500 milijard EUR, od česar bo treba po 
ocenah 250 milijard EUR vložiti v osrednje 
omrežje TEN-T. Glede na sredstva, ki so 
na voljo na ravni Unije, je treba ob 
upoštevanju osredotočenosti na projekte z 
najvišjo evropsko dodano vrednostjo nujno 
zagotoviti, da se doseže želeni učinek.
Podpora se mora zato usmeriti na osrednje 
omrežje (zlasti koridorje osrednjega 
omrežja) in projekte skupnega interesa na 
področju sistemov upravljanja prometa
(predvsem sisteme za upravljanje zračnega 
prometa, ki izhajajo iz sistema SESAR, za 
katere so potrebna proračunska sredstva 
Unije v znesku okrog 3 milijarde EUR).

(11) Na podlagi analize načrtov za 
prometno infrastrukturo držav članic 
Komisija ocenjuje, da je treba za naložbe v 
promet v obdobju 2014–2020 za celotno 
omrežje TEN-T nameniti 
500 milijard EUR, od česar bo treba po 
ocenah 250 milijard EUR vložiti v osrednje 
omrežje TEN-T. Glede na sredstva, ki so 
na voljo na ravni Unije, je treba ob 
upoštevanju osredotočenosti na projekte z 
najvišjo evropsko dodano vrednostjo nujno 
zagotoviti, da se doseže želeni učinek.
Podpora se mora zato usmeriti na osrednje 
omrežje (zlasti koridorje osrednjega 
omrežja) in projekte skupnega interesa, kot 
so večmodalna prometna vozlišča, in na 
področju sistemov upravljanja prometa
(predvsem sisteme za upravljanje zračnega 
prometa, ki izhajajo iz sistema SESAR, za 
katere so potrebna proračunska sredstva 
Unije v znesku okrog 3 milijarde EUR).

Or. en

Predlog spremembe 140
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Komisija v sporočilu z dne 
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20. junija 2012, naslovljenem „Najbolj 
oddaljene regije Evropske unije: na poti k 
partnerstvu za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“, poudarja posebne 
značilnosti najbolj oddaljenih regij, kot so 
priznane v členih 349 in 355 PDEU, ter 
razmišlja o vključitvi teh regij v ustrezne 
posebne projekte skupnega interesa na 
področjih prometa, telekomunikacij in 
energije, da bi tako pripomogli k 
njihovemu vključevanju na notranji trg in 
spodbudili njihov gospodarski razvoj. Ob 
upoštevanju navedenega bi morale biti 
deležne podpore Komisije pri 
izoblikovanju portfelja za posebne 
projekte.

Or. pt

Obrazložitev

Ob upoštevanju naravno pogojenih značilnosti najbolj oddaljenih regij in njihove izolacije od 
preostalih evropskih regij bi morale biti prvonavedene v skladu s členoma 349 in 355 PDEU 
upravičene do uporabe tega finančnega instrumenta, s čimer bi spodbudili njihovo 
vključevanje, namesto da se še povečuje njihova ločenost od notranjega trga.

Predlog spremembe 141
Michael Cramer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Da bi ustvarili evropsko dodano 
vrednost, bi morala Unija osredotočiti 
svoja prizadevanja in vire na čezmejne 
odseke, ki so bili po koncu druge svetovne 
vojne opuščeni ali odrezani. Prednost bi 
morali dati nadgradnji ali prenovi 
obstoječe infrastrukture.

Or. en



PE496.337v01-00 26/135 AM\912704SL.doc

SL

Predlog spremembe 142
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje s sedanjim finančnim 
okvirom kažejo, da se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

(13) Po dosedanjih izkušnjah s sedanjim 
finančnim okvirom se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, ob upoštevanju 
nacionalnih dodelitev za projekte, 
navedene v Prilogi te uredbe. Komisija 
mora podpreti države članice, upravičene 
do sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

Or. en

Predlog spremembe 143
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje s sedanjim finančnim 
okvirom kažejo, da se veliko držav članic, 

(13) Po dosedanjih izkušnjah s sedanjim 
finančnim okvirom se veliko držav članic, 
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ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Dodatna sredstva 
je treba zagotoviti iz Kohezijskega sklada 
poleg sredstev, ki so državam članicam že 
dodeljena iz tega sklada, in Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

Or. lv

Predlog spremembe 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje s sedanjim finančnim 
okvirom kažejo, da se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 

(13) Po dosedanjih izkušnjah s sedanjim 
finančnim okvirom se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
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čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov,
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju ali 
povezanih horizontalnih prednostnih 
nalog v državah članicah, ki so upravičene 
do sredstev iz Kohezijskega sklada v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope.
V prvi fazi bi se morala izbira projektov, 
ki so upravičeni do financiranja, izvajati 
ob upoštevanju nacionalnih dodelitev v 
okviru Kohezijskega sklada. Komisija bi 
morala podpreti države članice, upravičene 
do sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov,
zlasti s krepitvijo institucionalne 
zmogljivosti zadevnih javnih organov in z 
organizacijo dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov.

Or. en

Predlog spremembe 145
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje s sedanjim finančnim 
okvirom kažejo, da se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 

(13) Po dosedanjih izkušnjah s sedanjim 
finančnim okvirom se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije, kar pogosto privede do 
neučinkovite rabe evropskih sredstev. Zato 
bi bilo treba za izboljšanje izvedbe 
projektov na področju prometa z visoko 
evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
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članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

Or. nl

Predlog spremembe 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje s sedanjim finančnim 
okvirom kažejo, da se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 

(13) Po dosedanjih izkušnjah s sedanjim 
finančnim okvirom se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada. Komisija bi morala 
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Kohezijskega sklada. zagotoviti, da izkrivljanje nacionalnih 
dodelitev ne bi bilo mogoče. Komisija bi 
morala hkrati zagotoviti potrebno 
usklajevanje in pomoč upravičenim 
državam članicam, da bi odpravili 
upravne in birokratske ovire ter zagotovili 
pregleden postopek za izbiro projektov.

Or. en

Predlog spremembe 147
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje s sedanjim finančnim 
okvirom kažejo, da se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

(13) Po dosedanjih izkušnjah s sedanjim 
finančnim okvirom se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
in energetske infrastrukture z visoko 
dodano vrednostjo Unije. Zato bi bilo treba 
za izboljšanje izvedbe teh projektov z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, dodeljena sredstva
Kohezijskega sklada (10 milijard EUR)
nameniti projektom na področju prometa
in energetike v državah članicah, ki so 
upravičene do sredstev iz Kohezijskega 
sklada v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

Or. en
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Predlog spremembe 148
Roberts Zīle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje s sedanjim finančnim 
okvirom kažejo, da se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

(13) Po dosedanjih izkušnjah s sedanjim 
finančnim okvirom se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju (in zlasti 
koridorjev osrednjega omrežja) v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Pri dodeljevanju 
sredstev iz Kohezijskega sklada posamezni 
državi članici v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope se spoštujejo 
nacionalni okviri, toda po vmesnem 
pregledu bodo sredstva, ki jih zadevna 
država članica ne bo namenila za ustrezne 
projekte, na voljo vsem državam članicam, 
ki so upravičene do financiranja iz 
Kohezijskega sklada. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili dejanski napredek pri razvoju osrednjega omrežja, še zlasti njegovih 
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koridorjev, se ohrani določena stopnja tekmovalnosti med državami članicami tudi pri 
dodeljevanju 10 milijard EUR iz Kohezijskega sklada. Na začetku se bo dodeljevanje 
natančno ujemalo z nacionalnimi dodelitvami v okviru Kohezijskega sklada. Toda po 
vmesnem pregledu bodo sredstva, za katera obveznosti niso prevzete, na voljo vsem državam 
članicam, ki so upravičene do sredstev iz Kohezijskega sklada.

Predlog spremembe 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje s sedanjim finančnim 
okvirom kažejo, da se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

(13) Po dosedanjih izkušnjah s sedanjim 
finančnim okvirom se veliko držav članic, 
ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, sooča z velikimi 
ovirami pri pravočasni izvedbi zapletenih 
čezmejnih projektov na področju prometne 
infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
Unije. Zato bi bilo treba za izboljšanje 
izvedbe projektov na področju prometa z 
visoko evropsko dodano vrednostjo, zlasti 
čezmejnih projektov, del dodeljenih 
sredstev Kohezijskega sklada
(10 milijard EUR) prenesti za financiranje 
projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, ob upoštevanju 
nacionalnih dodelitev za projekte, 
navedene v Prilogi te uredbe. Komisija 
mora podpreti države članice, upravičene 
do sredstev iz Kohezijskega sklada, da 
vzpostavijo primerno strukturo projektov, 
tako da se največja prednost nameni 
nacionalnim dodelitvam v okviru 
Kohezijskega sklada.

Or. en
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Predlog spremembe 150
Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V sporočilu „Prednostne naloge glede 
energetske infrastrukture za leto 2020 in 
pozneje – Načrt za integrirano evropsko 
energetsko omrežje“, sprejetem 
novembra 2010, je Komisija opredelila 
prednostne koridorje, ki so potrebni za 
uresničenje ambicioznih ciljev Unije do 
leta 2020 na področjih energetike in 
podnebja za dokončno vzpostavitev 
notranjega energetskega trga, zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe, omogočanje 
vključevanja obnovljivih virov energije ter 
pripravo omrežij za nadaljnje zmanjševanje 
stopenj emisij CO2 v energetskem sistemu 
po letu 2020.

(14) V sporočilu „Prednostne naloge glede 
energetske infrastrukture za leto 2020 in 
pozneje – Načrt za integrirano evropsko 
energetsko omrežje“, sprejetem 
novembra 2010, je Komisija opredelila 
prednostne koridorje, ki so potrebni za 
uresničenje ambicioznih ciljev Unije do 
leta 2020 na področjih energetike in 
podnebja za dokončno vzpostavitev 
notranjega energetskega trga, zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe, omogočanje 
vključevanja obnovljivih virov energije ter 
pripravo omrežij za nadaljnje zmanjševanje 
stopenj emisij CO2 v energetskem sistemu 
po letu 2020. Zlasti opozarja na pomen 
izboljšanja zmogljivosti povezav za 
električno energijo in zemeljski plin med 
Iberskim polotokom in Francijo.

Or. en

Predlog spremembe 151
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V sporočilu „Prednostne naloge glede 
energetske infrastrukture za leto 2020 in 
pozneje – Načrt za integrirano evropsko 
energetsko omrežje“, sprejetem 
novembra 2010, je Komisija opredelila 
prednostne koridorje, ki so potrebni za 
uresničenje ambicioznih ciljev Unije do 
leta 2020 na področjih energetike in 

(14) V sporočilu „Prednostne naloge glede 
energetske infrastrukture za leto 2020 in 
pozneje – Načrt za integrirano evropsko 
energetsko omrežje“, sprejetem 
novembra 2010, je Komisija opredelila 
prednostne koridorje, ki so potrebni za 
uresničenje ambicioznih ciljev Unije do 
leta 2020 na področjih energetike in 
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podnebja za dokončno vzpostavitev 
notranjega energetskega trga, zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe, omogočanje 
vključevanja obnovljivih virov energije ter 
pripravo omrežij za nadaljnje 
zmanjševanje stopenj emisij CO2 v 
energetskem sistemu po letu 2020.

podnebja za dokončno vzpostavitev 
notranjega energetskega trga, zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe, omogočanje 
vključevanja obnovljivih virov energije ter 
pripravo distribucijskih in prenosnih 
elektroenergetskih omrežij za nadaljnje 
povečanje sprejemanja električne energije 
iz obnovljivih virov po letu 2020.

Or. en

Predlog spremembe 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za stroškovno učinkovito posodobitev 
in razširitev evropske energetske 
infrastrukture ter čezmejno povezovanje 
omrežij za doseganje ciljev Unije v zvezi z 
energetsko in podnebno politiko glede 
konkurenčnosti, trajnosti in zanesljivosti 
oskrbe bodo potrebne velike naložbe. Po 
ocenah bi bilo treba v energetsko 
infrastrukturo do leta 2020 vložiti 
1 bilijon EUR, od česar se bo približno 
200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina. Med projekti evropskega pomena 
obstaja za naložbe v znesku približno 
100 milijard EUR tveganje, da sredstva ne 
bodo dodeljena zaradi ovir, povezanih z 
izdajo dovoljenj, predpisi in financiranjem.

(15) Za stroškovno učinkovito posodobitev 
in razširitev evropske energetske 
infrastrukture ter čezmejno povezovanje 
omrežij za doseganje ciljev Unije v zvezi z 
energetsko in podnebno politiko glede 
konkurenčnosti, trajnosti in zanesljivosti 
oskrbe bodo potrebne velike naložbe, zlasti 
odstranitev preostalih energetskih otokov 
v Evropi. Po ocenah bi bilo treba v 
energetsko infrastrukturo do leta 2020 
vložiti 1 bilijon EUR, od česar se bo 
približno 200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina. Med projekti evropskega pomena 
obstaja za naložbe v znesku približno 
100 milijard EUR tveganje, da sredstva ne 
bodo dodeljena zaradi ovir, povezanih z 
izdajo dovoljenj, predpisi in financiranjem.

Or. lt

Predlog spremembe 153
António Fernando Correia de Campos



AM\912704SL.doc 35/135 PE496.337v01-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za stroškovno učinkovito posodobitev 
in razširitev evropske energetske 
infrastrukture ter čezmejno povezovanje 
omrežij za doseganje ciljev Unije v zvezi z 
energetsko in podnebno politiko glede 
konkurenčnosti, trajnosti in zanesljivosti 
oskrbe bodo potrebne velike naložbe. Po 
ocenah bi bilo treba v energetsko 
infrastrukturo do leta 2020 vložiti 
1 bilijon EUR, od česar se bo približno 
200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina. Med projekti evropskega pomena 
obstaja za naložbe v znesku približno 
100 milijard EUR tveganje, da sredstva ne 
bodo dodeljena zaradi ovir, povezanih z 
izdajo dovoljenj, predpisi in financiranjem.

(15) Za stroškovno učinkovito posodobitev 
in razširitev evropske energetske 
infrastrukture ter čezmejno povezovanje 
omrežij za doseganje ciljev Unije v zvezi z 
energetsko in podnebno politiko glede 
konkurenčnosti, trajnosti in zanesljivosti 
oskrbe bodo potrebne velike naložbe. Po 
ocenah bi bilo treba v energetsko 
infrastrukturo do leta 2020 vložiti 
1 bilijon EUR, od česar se bo približno 
200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina. Med projekti evropskega pomena 
obstaja za naložbe v znesku približno 
100 milijard EUR tveganje, da sredstva ne 
bodo dodeljena zaradi ovir, povezanih z 
izdajo dovoljenj, predpisi in financiranjem, 
kot je zapisano v delovnem dokumentu 
služb Komisije za Svet za promet, 
telekomunikacije in energijo z dne 
10. junija 2011 „Naložbene potrebe in 
zahteve financiranja za energetsko 
infrastrukturo“.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z uvodnimi izjavami uredbe o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo.

Predlog spremembe 154
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za stroškovno učinkovito posodobitev (15) Potrebne bodo velike naložbe najprej
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in razširitev evropske energetske 
infrastrukture ter čezmejno povezovanje 
omrežij za doseganje ciljev Unije v zvezi z 
energetsko in podnebno politiko glede 
konkurenčnosti, trajnosti in zanesljivosti 
oskrbe bodo potrebne velike naložbe. Po
ocenah bi bilo treba v energetsko 
infrastrukturo do leta 2020 vložiti 
1 bilijon EUR, od česar se bo približno 
200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina. Med projekti evropskega pomena 
obstaja za naložbe v znesku približno 
100 milijard EUR tveganje, da sredstva ne 
bodo dodeljena zaradi ovir, povezanih z 
izdajo dovoljenj, predpisi in 
financiranjem.

za zmanjšanje nacionalnih in evropske 
elektroenergetske infrastrukture s 
pomočjo politik energetske učinkovitosti, 
nato pa za njeno posodobitev in nazadnje, 
kjer je nova infrastruktura potrebna,
razširitev, da bi tako dosegli cilje Unije v 
zvezi z energetsko in podnebno politiko 
glede konkurenčnosti, trajnosti in 
zanesljivosti oskrbe na stroškovno 
učinkovit način. Če ne upoštevamo tega 
načela hierarhije pomembnosti, ki temelji 
na stroškovni učinkovitosti, bi bilo po
ocenah morda treba v energetsko 
infrastrukturo do leta 2020 vložiti 
1 bilijon EUR, od česar bi se približno 
200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina.

Or. en

Predlog spremembe 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za stroškovno učinkovito posodobitev 
in razširitev evropske energetske 
infrastrukture ter čezmejno povezovanje 
omrežij za doseganje ciljev Unije v zvezi z 
energetsko in podnebno politiko glede 
konkurenčnosti, trajnosti in zanesljivosti 
oskrbe bodo potrebne velike naložbe. Po 
ocenah bi bilo treba v energetsko 
infrastrukturo do leta 2020 vložiti 
1 bilijon EUR, od česar se bo približno 
200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina. Med projekti evropskega pomena 
obstaja za naložbe v znesku približno 
100 milijard EUR tveganje, da sredstva ne 

(15) Za stroškovno učinkovito posodobitev 
in razširitev evropske energetske 
infrastrukture ter čezmejno povezovanje 
omrežij, kar pomeni prenehanje obstoja 
energetskih otokov, da bi tako dosegli cilje
Unije v zvezi z energetsko in podnebno 
politiko glede konkurenčnosti, trajnosti in 
zanesljivosti oskrbe, bodo potrebne velike 
naložbe. Po ocenah bi bilo treba v 
energetsko infrastrukturo do leta 2020 
vložiti 1 bilijon EUR, od česar se bo 
približno 200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina. Med projekti evropskega pomena 
obstaja za naložbe v znesku približno 
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bodo dodeljena zaradi ovir, povezanih z 
izdajo dovoljenj, predpisi in financiranjem.

100 milijard EUR tveganje, da sredstva ne 
bodo dodeljena zaradi ovir, povezanih z 
izdajo dovoljenj, predpisi in financiranjem.

Or. en

Predlog spremembe 156
Graham Watson, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za stroškovno učinkovito posodobitev 
in razširitev evropske energetske 
infrastrukture ter čezmejno povezovanje 
omrežij za doseganje ciljev Unije v zvezi z 
energetsko in podnebno politiko glede 
konkurenčnosti, trajnosti in zanesljivosti 
oskrbe bodo potrebne velike naložbe. Po 
ocenah bi bilo treba v energetsko 
infrastrukturo do leta 2020 vložiti 
1 bilijon EUR, od česar se bo približno 
200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina. Med projekti evropskega pomena 
obstaja za naložbe v znesku približno 
100 milijard EUR tveganje, da sredstva ne 
bodo dodeljena zaradi ovir, povezanih z 
izdajo dovoljenj, predpisi in financiranjem.

(15) Za stroškovno učinkovito posodobitev 
in razširitev evropske energetske 
infrastrukture ter čezmejno povezovanje 
omrežij za doseganje ciljev Unije v zvezi z 
energetsko in podnebno politiko glede 
konkurenčnosti, trajnosti in zanesljivosti 
oskrbe bodo potrebne velike naložbe.
Elektroenergetske avtoceste na dolge 
razdalje bodo znatno pripomogle k 
preseganju spremenljivosti obnovljivih 
virov električne energije z izmenjavo in 
distribucijo teh virov po vsej Uniji. Po 
ocenah bi bilo treba v energetsko 
infrastrukturo do leta 2020 vložiti 
1 bilijon EUR, od česar se bo približno 
200 milijard EUR namenilo za 
infrastrukturo evropskega pomena za 
prenos in skladiščenje električne energije 
in plina. Med projekti evropskega pomena 
obstaja za naložbe v znesku približno 
100 milijard EUR tveganje, da sredstva ne 
bodo dodeljena zaradi ovir, povezanih z 
izdajo dovoljenj, predpisi in financiranjem.

Or. en

Predlog spremembe 157
Mario Pirillo
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Komisija je v sporočilu z dne 
8. marca 2011 z naslovom „Načrt za 
prehod na konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ 
poudarila osrednjo vlogo energetske 
infrastrukture pri doseganju cilja 85-
odstotnega zmanjšanja emisij CO2 do leta 
2050.

Or. it

Predlog spremembe 158
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Evropski svet je 4. februarja 2011 
pozval Komisijo, da poenostavi in izboljša 
postopke za pridobitev dovoljenj ter 
spodbuja regulativni okvir, ki pritegne 
naložbe. Evropski svet je poudaril, da mora 
večino naložb zagotoviti trg s sredstvi, ki 
jih pridobi prek dajatev. Evropski svet je 
priznal, da je bilo za projekte, ki so 
potrebni s stališča zanesljivosti oskrbe in
solidarnosti ter ki niso mogli pritegniti 
financiranja udeležencev na trgu, javno 
financiranje nujno.

(17) Evropski svet je 4. februarja 2011 
pozval Komisijo, da racionalizira,
poenostavi, pospeši in izboljša postopke za 
pridobitev dovoljenj ter spodbuja 
regulativni okvir, ki pritegne naložbe.
Evropski svet je poudaril, da mora večino 
naložbenih sredstev zagotoviti trg, tako da 
se stroški povrnejo prek dajatev. Evropski 
svet je priznal, da je za projekte, ki so 
upravičeni s stališča zanesljivosti oskrbe,
solidarnosti in trajnostnosti ter ki ne 
morejo pritegniti dovolj financiranja 
udeležencev na trgu, javno financiranje 
nujno.

Or. en

Predlog spremembe 159
António Fernando Correia de Campos
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Evropski svet je 4. februarja 2011 
pozval Komisijo, da poenostavi in izboljša 
postopke za pridobitev dovoljenj ter 
spodbuja regulativni okvir, ki pritegne 
naložbe. Evropski svet je poudaril, da mora 
večino naložb zagotoviti trg s sredstvi, ki 
jih pridobi prek dajatev. Evropski svet je 
priznal, da je bilo za projekte, ki so 
potrebni s stališča zanesljivosti oskrbe in 
solidarnosti ter ki niso mogli pritegniti 
financiranja udeležencev na trgu, javno 
financiranje nujno.

(17) Evropski svet je 4. februarja 2011 
pozval Komisijo, da poenostavi in izboljša 
postopke za pridobitev dovoljenj ter 
spodbuja regulativni okvir, ki pritegne 
naložbe. Evropski svet je poudaril, da mora 
večino naložbenih sredstev zagotoviti trg, 
tako da se stroški povrnejo prek dajatev.
Evropski svet je priznal, da je za projekte, 
ki so potrebni s stališča zanesljivosti 
oskrbe in solidarnosti ter ki ne morejo
pritegniti financiranja udeležencev na trgu, 
javno financiranje nujno. Poudaril je tudi 
potrebo po posodobitvi in razširitvi 
evropske energetske infrastrukture ter 
čezmejnih povezavah omrežij, s čimer bi 
se vzpostavila solidarnost med državami 
članicami, zagotovile nadomestne 
oskrbovalne in prometne poti ter viri 
energije in razvili obnovljivi viri energije, 
ki bi konkurirali tradicionalnim virom.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z uvodnimi izjavami uredbe o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo.

Predlog spremembe 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Opozarja, da je Evropski parlament 
v svojem poročilu o trgovini in podnebnih 
spremembah z dne 24. oktobra 2007 
(2007/2003(INI)) poudaril potrebo po 
odpravi subvencij za fosilna goriva; 
opozarja, da strategija Evropa 2020 
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zahteva postopno odpravo okolju 
škodljivih subvencij; poudarja, da časovni 
načrt Komisije za Evropo, gospodarno z 
viri, izpostavlja negativne učinke fosilnih 
goriv in okolju škodljivih subvencij ter da 
letni pregled rasti evropskega semestra za 
leto 2012 vsebuje poziv k odpravi okolju 
škodljivih subvencij; zato meni, da bi bilo 
primerno omejiti delež tistih sredstev za 
energetsko infrastrukturo v instrumentu 
za povezovanje Evrope, ki neposredno ali 
posredno delujejo kot subvencije za 
fosilna goriva.

Or. en

Predlog spremembe 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), 
Vittorio Prodi, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Za elektroenergetsko infrastrukturo 
bi bilo treba nameniti najmanj 75 % 
skupnih sredstev za energijo v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope, da bi 
se ustrezno odzvali na različne potrebe po 
vlaganju v energetsko infrastrukturo; 
Komisija je v poročilu za junijsko 
zasedanje Sveta za energijo ocenila, da je 
treba v energetsko infrastrukturo 
evropskega pomena do leta 2020 skupaj 
vložiti 200 milijard EUR, od tega je 
140 milijard EUR potrebnih za 
visokonapetostne prenosne 
elektroenergetske sisteme in 70 milijard za 
prenosne plinovode.

Or. en
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Predlog spremembe 162
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Telekomunikacije vse bolj postajajo 
internetne infrastrukture, pri katerih so 
širokopasovna omrežja in digitalne storitve 
tesno povezane med seboj. Internet postaja
vodila platforma za komunikacijo, 
zagotavljanje storitev in opravljanje 
poslov. Zato je vseevropska dosegljivost 
internetnega dostopa in digitalnih storitev 
bistvena za gospodarsko rast in enotni trg.

(19) Telekomunikacije vse bolj postajajo 
internetne infrastrukture, pri katerih so 
širokopasovna omrežja in digitalne storitve 
tesno povezane med seboj. Internet postaja
vodilna platforma za komunikacijo, 
zagotavljanje inovativnih storitev in 
opravljanje poslov. Zato je vseevropska 
dosegljivost hitrega internetnega dostopa 
in digitalnih storitev bistvena za 
gospodarsko rast in enotni trg. Posledično 
bo spodbujanje vseevropske postavitve 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, v skladu z načelom tehnološke 
nevtralnosti, v zameno olajšalo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev. Vendar ta podpora ne sme voditi 
k izkrivljanju trga in izrivanju zasebnih 
naložb.

Or. en

Predlog spremembe 163
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Telekomunikacije vse bolj postajajo 
internetne infrastrukture, pri katerih so 
širokopasovna omrežja in digitalne storitve 
tesno povezane med seboj. Internet postaja
vodila platforma za komunikacijo, 
zagotavljanje storitev in opravljanje 
poslov. Zato je vseevropska dosegljivost 
internetnega dostopa in digitalnih storitev 
bistvena za gospodarsko rast in enotni trg.

(19) Telekomunikacije vse bolj postajajo 
internetne infrastrukture, pri katerih so 
širokopasovna omrežja in digitalne storitve 
tesno povezane med seboj. Poleg tega 
računalništvo v oblaku in programska 
oprema kot storitev postajata novi 
paradigmi v računalništvu. Internet 
postaja vodilna platforma za komunikacijo, 
zagotavljanje zasebnih in javnih storitev
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ter opravljanje čezmejnih poslov in
trgovine. Zato je vseevropska dosegljivost
vseprisotnega hitrega internetnega dostopa 
in inovativnih digitalnih storitev bistvena 
za gospodarsko rast in enotni trg.

Or. en

Predlog spremembe 164
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Telekomunikacije vse bolj postajajo 
internetne infrastrukture, pri katerih so 
širokopasovna omrežja in digitalne 
storitve tesno povezane med seboj. Internet 
postaja vodila platforma za komunikacijo,
zagotavljanje storitev in opravljanje 
poslov. Zato je vseevropska dosegljivost 
internetnega dostopa in digitalnih storitev 
bistvena za gospodarsko rast in enotni trg.

(19) Telekomunikacije vse bolj postajajo 
internetne infrastrukture, pri katerih
infrastruktura širokopasovnih omrežij 
spodbuja uporabo digitalnih storitev pri 
velikem deležu uporabnih družbenih 
dejavnosti. Internet postaja vodilna
platforma za komunikacijo, socialno in
kulturno kohezijo ter opravljanje poslov.
Zato je vseevropska dosegljivost 
internetnega dostopa in digitalnih storitev 
bistvena za gospodarsko rast in enotni trg.

Or. en

Predlog spremembe 165
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Telekomunikacije vse bolj postajajo 
internetne infrastrukture, pri katerih so
širokopasovna omrežja in digitalne 
storitve tesno povezane med seboj. Internet 
postaja vodila platforma za komunikacijo,
zagotavljanje storitev in opravljanje 

(19) Telekomunikacije vse bolj postajajo 
internetne infrastrukture, pri katerih
infrastruktura širokopasovnih omrežij 
spodbuja uporabo digitalnih storitev pri 
celi vrsti dejavnosti v družbi. Internet 
postaja vodilna platforma za komunikacijo, 
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poslov. Zato je vseevropska dosegljivost 
internetnega dostopa in digitalnih storitev 
bistvena za gospodarsko rast in enotni trg.

opravljanje poslov in kulturno kohezijo.
Zato je vseevropska dosegljivost 
internetnega dostopa in digitalnih storitev 
bistvena za gospodarsko rast in enotni trg.

Or. en

Predlog spremembe 166
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sodobna optična omrežja so bistvena 
infrastruktura za prihodnost v smislu 
povezljivosti evropskih podjetij, zlasti 
malih in srednjih podjetij, ki želijo z 
računalništvom v oblaku izboljšati svojo 
stroškovno učinkovitost.

(20) Sodobna optična internetna omrežja 
so bistvena infrastruktura za prihodnost v 
smislu povezljivosti evropskih podjetij, 
zlasti malih in srednjih podjetij, ki želijo z 
računalništvom v oblaku izboljšati svojo 
stroškovno učinkovitost. Žal je 
postavljanje optičnih in ultrahitrih 
širokopasovnih povezav v Evropi še vedno 
nezadovoljivo, medtem ko druga 
gospodarstva napredujejo in prevzemajo 
vodilno vlogo v svetovnem merilu s 
ponudbo znatno večjih zmogljivosti in 
hitrosti 1 Gb/s in več. Naložbe v omrežja z 
optičnimi vlakni do doma in v pasivnih
infrastrukturah v zalednem omrežju so 
bistvene, če naj bo Evropa prostor novih 
inovacij, znanj in storitev.

Or. en

Predlog spremembe 167
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sodobna optična omrežja so bistvena (20) Sodobna optična internetna omrežja 
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infrastruktura za prihodnost v smislu 
povezljivosti evropskih podjetij, zlasti 
malih in srednjih podjetij, ki želijo z 
računalništvom v oblaku izboljšati svojo 
stroškovno učinkovitost.

so bistvena infrastruktura za prihodnost v 
smislu povezljivosti evropskih podjetij, 
zlasti malih in srednjih podjetij, ki želijo z 
računalništvom v oblaku izboljšati svojo 
stroškovno učinkovitost. Da bi se izognili 
podvajanju infrastrukture, preprečili 
selitev zasebnih naložb in okrepili 
zmogljivosti za ustvarjanje novih 
naložbenih možnosti in spodbujanje 
izvajanja ukrepov za zmanjšanje stroškov, 
je treba ukrepati v smeri boljšega 
usklajevanja podpore EU za 
širokopasovne povezave iz IPE in vseh 
drugih razpoložljivih virov, vključno z 
nacionalnimi širokopasovnimi načrti.

Or. en

Predlog spremembe 168
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sodobna optična omrežja so bistvena 
infrastruktura za prihodnost v smislu 
povezljivosti evropskih podjetij, zlasti 
malih in srednjih podjetij, ki želijo z 
računalništvom v oblaku izboljšati svojo 
stroškovno učinkovitost.

(20) Sodobna hitra internetna omrežja so 
bistvena infrastruktura za prihodnost v 
smislu povezljivosti evropskih podjetij, 
zlasti malih in srednjih podjetij, ki želijo z 
računalništvom v oblaku izboljšati svojo 
stroškovno učinkovitost. Na področju 
telekomunikacij bo poseben poudarek na 
ukrepih, ki podpirajo cilje uvajanja 
oblakov in ultrahitrih brezžičnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 169
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Strategija Evropa 2020 poziva k 
izvajanju evropske digitalne agende, ki 
določa stabilen pravni okvir za spodbujanje 
naložb v odprto in konkurenčno internetno 
infrastrukturo velikih hitrosti in podobne
storitve. Evropski svet je junija 2010 
potrdil evropsko digitalno agendo in vse 
institucije pozval, naj jo začnejo v polnosti 
izvajati.

(21) Strategija Evropa 2020 poziva k 
izvajanju evropske digitalne agende, ki 
določa stabilen pravni okvir za spodbujanje 
naložb v odprto in konkurenčno internetno 
infrastrukturo velikih hitrosti in povezane
storitve. Evropski svet je junija 2010 
potrdil evropsko digitalno agendo in vse 
institucije pozval, naj jo začnejo v polnosti 
izvajati. Evropska digitalna agenda je 
postavila cilj, da bi imela vsa 
gospodinjstva do leta 2020 širokopasovno 
povezavo s hitrostjo 30 Mb/s, 50 % 
gospodinjstev pa s hitrostjo 100 Mb/s.

Or. it

Predlog spremembe 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Strategija Evropa 2020 poziva k 
izvajanju evropske digitalne agende, ki 
določa stabilen pravni okvir za spodbujanje 
naložb v odprto in konkurenčno internetno 
infrastrukturo velikih hitrosti in podobne
storitve. Evropski svet je junija 2010 
potrdil evropsko digitalno agendo in vse 
institucije pozval, naj jo začnejo v polnosti 
izvajati.

(21) Strategija Evropa 2020 poziva k 
izvajanju evropske digitalne agende, ki 
določa stabilen pravni okvir za spodbujanje 
naložb v odprto in konkurenčno internetno 
infrastrukturo velikih hitrosti in povezane
storitve. Vendar pa bi bilo treba cilje za 
leto 2020 revidirati in si prizadevati, da bi 
Evropa imela najhitrejše širokopasovne 
povezave na svetu tako, da bi poskušali 
zagotoviti, da bi do leta 2020 vsi Evropejci 
imeli dostop do hitrosti 100 Mbps, 50 % 
evropskih gospodinjstev pa do hitrosti 1 
Gbps ali več.

Or. en
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Predlog spremembe 171
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Strategija Evropa 2020 poziva k 
izvajanju evropske digitalne agende, ki 
določa stabilen pravni okvir za spodbujanje 
naložb v odprto in konkurenčno internetno 
infrastrukturo velikih hitrosti in podobne
storitve. Evropski svet je junija 2010 
potrdil evropsko digitalno agendo in vse 
institucije pozval, naj jo začnejo v polnosti 
izvajati.

(21) Strategija Evropa 2020 poziva k 
izvajanju evropske digitalne agende, ki 
določa stabilen pravni okvir za spodbujanje 
naložb v odprto in konkurenčno internetno 
infrastrukturo velikih hitrosti in povezane
storitve, kar bo osnova za enotni digitalni 
trg. Evropski svet je junija 2010 potrdil 
evropsko digitalno agendo in vse institucije 
pozval, naj jo začnejo v polnosti izvajati.

Or. en

Predlog spremembe 172
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi zagotovili konkurenčnost 
Evropske unije in spodbudili rast 
evropskega gospodarstva na področju 
storitev, ki bi imelo v svetu vodilno vlogo, 
bi morali cilje digitalne agende doseči do 
leta 2015 in ne 2020.

Or. en

Predlog spremembe 173
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Svet je 31. maja 2010 sklenil, da mora 
Evropa zagotoviti potrebne vire za razvoj 
enotnega digitalnega trga, ki temelji na 
hitri in ultrahitri povezavi ter 
interoperabilnih aplikacijah, in priznal, da 
bodo učinkovite in konkurenčne naložbe v 
širokopasovna omrežja naslednje 
generacije pomembne za inovacije, izbiro 
potrošnikov in konkurenčnost Evropske 
unije, pri čemer lahko hkrati zagotovijo 
večjo kakovost življenja prek boljšega 
zdravstvenega varstva, varnejšega prometa, 
novih medijskih priložnosti ter lažjega 
dostopa do blaga in storitev, zlasti prek 
meja.

(22) Svet je 31. maja 2010 sklenil, da mora 
Evropa zagotoviti potrebne vire za razvoj 
enotnega digitalnega trga, ki temelji na 
hitri in ultrahitri povezavi ter 
interoperabilnih aplikacijah, in priznal, da 
bodo učinkovite in konkurenčne naložbe v 
širokopasovna omrežja naslednje 
generacije nujne za inovacije, izbiro 
potrošnikov in konkurenčnost Evropske 
unije, pri čemer lahko hkrati zagotovijo 
večjo kakovost življenja prek boljšega 
zdravstvenega varstva, varnejšega prometa, 
novih medijskih priložnosti ter lažjega 
dostopa do blaga, storitev in znanja, zlasti 
prek meja.

Or. en

Predlog spremembe 174
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22 a) Evropski parlament je v resoluciji z 
dne 5. maja 2010 pozval k naložbam v 
odprto kodo in posebni pozornosti pri 
izgradnji Gbps-omrežij za evropske 
raziskovalne inštitute in univerze ter k 
cenovno sprejemljivemu dostopu do 
ultrahitrih povezav za mala in srednje 
velika podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 175
Gunnar Hökmark
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) Javne naložbe v hitra in ultrahitra 
širokopasovna omrežja ne smejo 
neupravičeno izkrivljati konkurence ali 
predstavljati ovir za naložbe. Uporabljati 
jih je treba za privabljanje zasebnih 
naložb in sicer samo v primerih 
pomanjkanja tržnega interesa za naložbe.

Or. en

Predlog spremembe 176
James Elles, Roberts Zīle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) Večina razpoložljivih raziskav jasno 
kaže znatno velike koristi, ki izhajajo iz 
naložb v infrastrukturo IKT, pri dolgo- in 
kratkoročnem ustvarjanju delovnih mest 
in spodbujanju rasti, ne zgolj zaradi same 
izgradnje infrastrukture, temveč tudi 
zaradi takojšnjih močnih in trajnih 
mnogokratnih učinkov izboljšane 
digitalne zmogljivosti za celotno 
gospodarstvo, zlasti pa za mala podjetja; 
poziva, da je treba ne le razjasniti, koliko 
sredstev je na voljo v proračunu Unije, 
temveč narediti vse, da se obstoječa 
sredstva usmerijo v uporabo IKT.

Or. en

Predlog spremembe 177
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Na ravni EU je treba vzpostaviti 
močna in usklajena omrežja za digitalno 
zagotavljanje ukrepov za javno dobro z 
vključitvijo javnih akterjev in akterjev 
civilne družbe na nacionalni in regionalni 
ravni, zato je nujno, da se za stroške 
sistema, oblikovanja programske opreme in 
vzdrževanja odpornega vozlišča za taka 
omrežja zagotovi strukturirano financiranje 
EU, proračunom nacionalnih operaterjev 
pa se prepustijo le stroški znotraj države.

(24) Na ravni EU je treba vzpostaviti 
močna in usklajena omrežja za digitalno 
zagotavljanje ukrepov za javno dobro z 
vključitvijo javnih akterjev in akterjev 
civilne družbe na nacionalni in regionalni 
ravni, zato je nujno, da se za stroške 
sistema, oblikovanja programske opreme in 
vzdrževanja odpornega vozlišča za taka 
omrežja zagotovi strukturirano financiranje 
EU, proračunom nacionalnih operaterjev 
pa se prepustijo le stroški znotraj države.
Prednost bi bilo treba dati predvsem 
zagotavljanju, da se vsi javno financirani 
sistemi in programska oprema razširijo v 
obliki odprtih, dostopnih standardov, ki bi 
jih zlahka pridobili in uporabljali vsi 
družbeni akterji, vključno z 
nepridobitnimi, in da bo koda, ki izhaja iz 
javnih naložb, javnosti vedno na voljo kot 
odprta koda.

Or. en

Predlog spremembe 178
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Na ravni EU je treba vzpostaviti 
močna in usklajena omrežja za digitalno 
zagotavljanje ukrepov za javno dobro z 
vključitvijo javnih akterjev in akterjev 
civilne družbe na nacionalni in regionalni 
ravni, zato je nujno, da se za stroške 
sistema, oblikovanja programske opreme in 
vzdrževanja odpornega vozlišča za taka 
omrežja zagotovi strukturirano financiranje 
EU, proračunom nacionalnih operaterjev 

(24) Na ravni EU je treba vzpostaviti 
močna in usklajena omrežja za digitalno 
zagotavljanje ukrepov za javno dobro z 
vključitvijo javnih akterjev in akterjev 
civilne družbe na nacionalni in regionalni 
ravni, zato je nujno, da se za stroške 
sistema, oblikovanja programske opreme in 
vzdrževanja odpornega vozlišča za taka 
omrežja zagotovi strukturirano financiranje 
EU, proračunom nacionalnih operaterjev 
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pa se prepustijo le stroški znotraj države. pa se prepustijo le stroški znotraj države.
Da bi dopolnili digitalni enotni trg, se 
zagotovi tesno sodelovanje in usklajevanje 
dejavnosti iz programa instrumenta za 
povezovanje Evrope z nacionalnimi in 
regionalnimi ukrepi na področju 
širokopasovnih povezav.

Or. en

Predlog spremembe 179
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Na ravni EU je treba vzpostaviti 
močna in usklajena omrežja za digitalno 
zagotavljanje ukrepov za javno dobro z 
vključitvijo javnih akterjev in akterjev 
civilne družbe na nacionalni in regionalni 
ravni, zato je nujno, da se za stroške 
sistema, oblikovanja programske opreme in 
vzdrževanja odpornega vozlišča za taka 
omrežja zagotovi strukturirano financiranje 
EU, proračunom nacionalnih operaterjev 
pa se prepustijo le stroški znotraj države.

(24) Na ravni EU je treba vzpostaviti 
močna in usklajena omrežja za digitalno 
zagotavljanje ukrepov za javno dobro z 
vključitvijo javnih akterjev in akterjev 
civilne družbe na nacionalni in regionalni 
ravni, zato je nujno, da se za stroške 
sistema, oblikovanja programske opreme
ter kibernetske varnosti in vzdrževanja 
odpornega vozlišča za taka omrežja 
zagotovi strukturirano financiranje EU, 
proračunom nacionalnih operaterjev pa se 
prepustijo le stroški znotraj države.

Or. en

Predlog spremembe 180
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26 a) Pri uporabi finančnih instrumentov 
z namenom ustvariti vseevropske osrednje 
storitve bi bilo treba dati prednost 
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zagotavljanju storitev na osnovi odprtih, 
dostopnih standardov, ki jih lahko vsi 
družbeni akterji preprosto pregledajo, 
pridobijo in uporabljajo in pri katerih je 
razvojni proces odprt, pregleden in 
vključuje vse zainteresirane strani, 
vključno z nepridobitnimi akterji, ter 
zagotoviti, da bo izvorna koda, ki izhaja iz 
javnih naložb v aplikacije za osrednje 
storitve, vedno povsem dostopna javnosti;

Or. en

Obrazložitev

To je preprost in potreben korak k zagotavljanju interoperabilnosti, ki bo omogočila kar 
največjo prožnost pri prilagajanju lokalnim in regionalnim potrebam v sodelovanju z MSP ali 
nepridobitnimi akterji.

Predlog spremembe 181
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotavljanje čezmejne 
interoperabilnosti v okviru razvoja 
infrastrukturnih projektov velikega obsega, 
zlasti na ravni osrednjih storitev, bo morda 
potrebno, da Komisija, države članice in/ali 
njihovi upravičenci opremo naročijo in 
namestijo hkrati. V takšnih primerih bi bilo 
treba finančno pomoč dodeliti javnim 
naročilom, ki jih izvajajo ponudniki 
infrastruktur v državah članicah ne glede 
na to, ali jo dodeljujejo države članice 
same ali v sodelovanju s Komisijo.
Določbe omogočajo tudi uporabo več 
virov, ki so med drugim potrebni za 
omogočanje uporabe v več jezikih, 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe in/ali 
stalnosti delovanja v primeru izpadov 
delovanja infrastrukturnega omrežja, ki jih 
lahko povzroči napaka na enem samem 

(27) Za zagotavljanje čezmejne 
interoperabilnosti v okviru razvoja 
infrastrukturnih projektov velikega obsega, 
zlasti na ravni osrednjih storitev, bo morda 
potrebno, da Komisija, države članice in/ali 
njihovi upravičenci opremo naročijo in 
namestijo hkrati. Da bi olajšali izpolnitev 
zahteve po interoperabilnosti, bi morali 
dati prednost rešitvam, ki uporabljajo 
odprte, pregledne standarde, ki so na voljo 
brezplačno. V takšnih primerih bi bilo 
treba finančno pomoč dodeliti javnim 
naročilom, ki jih izvajajo ponudniki 
infrastruktur v državah članicah ne glede 
na to, ali jo dodeljujejo države članice 
same ali v sodelovanju s Komisijo.
Določbe omogočajo tudi uporabo več 
virov, ki so med drugim potrebni za 
omogočanje uporabe v več jezikih, 
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mestu. zagotavljanje zanesljivosti oskrbe in/ali 
stalnosti delovanja v primeru izpadov 
delovanja infrastrukturnega omrežja, ki jih 
lahko povzroči napaka na enem samem 
mestu.

Or. en

Predlog spremembe 182
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotavljanje čezmejne 
interoperabilnosti v okviru razvoja 
infrastrukturnih projektov velikega obsega, 
zlasti na ravni osrednjih storitev, bo morda 
potrebno, da Komisija, države članice in/ali 
njihovi upravičenci opremo naročijo in 
namestijo hkrati. V takšnih primerih bi bilo 
treba finančno pomoč dodeliti javnim 
naročilom, ki jih izvajajo ponudniki 
infrastruktur v državah članicah ne glede
na to, ali jo dodeljujejo države članice 
same ali v sodelovanju s Komisijo.
Določbe omogočajo tudi uporabo več 
virov, ki so med drugim potrebni za 
omogočanje uporabe v več jezikih, 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe in/ali 
stalnosti delovanja v primeru izpadov 
delovanja infrastrukturnega omrežja, ki jih 
lahko povzroči napaka na enem samem 
mestu.

(27) Za zagotavljanje čezmejne 
interoperabilnosti v okviru razvoja 
infrastrukturnih projektov velikega obsega, 
zlasti na ravni osrednjih storitev, bo morda 
potrebno, da Komisija, države članice, 
regije, lokalni organi in/ali njihovi 
upravičenci opremo naročijo in namestijo 
hkrati. V takšnih primerih bi bilo treba 
finančno pomoč dodeliti javnim naročilom, 
ki jih izvajajo ponudniki infrastruktur v 
državah članicah ali regijah s prenesenimi 
pooblastili ne glede na to, ali jo dodeljujejo 
države članice same ali v sodelovanju s 
Komisijo. Določbe omogočajo tudi 
uporabo več virov, ki so med drugim 
potrebni za omogočanje uporabe v več 
jezikih, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
in/ali stalnosti delovanja v primeru izpadov 
delovanja infrastrukturnega omrežja, ki jih 
lahko povzroči napaka na enem samem 
mestu.

Or. es

Predlog spremembe 183
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg težav na trgu.
Področja, za katera je treba zagotoviti 
financiranje, so dejansko povezana z 
izvajanjem javnih storitev (e-zdravje, e-
identiteta, razvoj in interoperabilnost 
velikega obsega na področju e-javnih 
naročil), zato na začetni ravni po definiciji 
niso komercialna. Poleg tega bi bil izziv, če 
bi se financirale le osrednje storitve, 
pravilno spodbujanje dejanskega izvajanja 
storitev javnega interesa na regionalni 
ravni in ravni držav članic: razlog za to je 
zlasti pomanjkanje spodbud na nacionalni 
ravni za povezavo nacionalnih sistemov z 
osrednjimi sistemi (zato je treba vzpostaviti 
pogoje za interoperabilnost in čezmejne 
storitve) in dejstvo, da zasebni vlagatelji 
sami ne zagotavljajo izvajanja storitev v 
okvirih interoperabilnosti.

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg tržnih 
nepopolnosti. Področja, za katera je treba 
zagotoviti financiranje, so dejansko 
povezana z izvajanjem javnih storitev
(obsežna uporaba in interoperabilnost 
storitev e-zdravja, e-identitete, e-javnih 
naročil), zato na začetni ravni po definiciji 
niso komercialna. Poleg tega bi bil izziv, če 
bi se financirale le osrednje storitve, 
pravilno spodbujanje dejanskega izvajanja 
storitev javnega interesa na regionalni 
ravni in ravni držav članic: razlog za to je 
zlasti pomanjkanje spodbud na nacionalni 
ravni za povezavo nacionalnih sistemov z 
osrednjimi sistemi (zato je treba vzpostaviti 
pogoje za interoperabilnost in čezmejne 
storitve) in dejstvo, da zasebni vlagatelji 
sami ne zagotavljajo izvajanja storitev v 
okvirih interoperabilnosti. Vendar je treba 
pred izvedbo novih velikih naložb skrbno 
preučiti odprtokodne rešitve, ki se že 
uporabljajo v številnih okrožjih po Evropi, 
in možnosti, da bi jih razširili tudi v druga 
okrožja.

Or. en

Obrazložitev

V evropskem javnem sektorju uspešno deluje že veliko število odprtokodnih rešitev. Dobri 
primeri so regije v Španiji in München v Nemčiji. Toda primeri obstajajo tudi v drugih 
državah članicah, kot sta občini Eksjo in Rattvik na Švedskem. Delne odprtokodne rešitve so 
še številčnejše.

Predlog spremembe 184
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg težav na trgu.
Področja, za katera je treba zagotoviti 
financiranje, so dejansko povezana z 
izvajanjem javnih storitev (e-zdravje, e-
identiteta, razvoj in interoperabilnost 
velikega obsega na področju e-javnih 
naročil), zato na začetni ravni po definiciji 
niso komercialna. Poleg tega bi bil izziv, če 
bi se financirale le osrednje storitve, 
pravilno spodbujanje dejanskega izvajanja 
storitev javnega interesa na regionalni 
ravni in ravni držav članic: razlog za to je 
zlasti pomanjkanje spodbud na nacionalni 
ravni za povezavo nacionalnih sistemov z 
osrednjimi sistemi (zato je treba vzpostaviti 
pogoje za interoperabilnost in čezmejne 
storitve) in dejstvo, da zasebni vlagatelji 
sami ne zagotavljajo izvajanja storitev v 
okvirih interoperabilnosti.

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg tržnih 
nepopolnosti. Področja, za katera je treba 
zagotoviti financiranje, so dejansko 
povezana z izvajanjem javnih storitev
(obsežna uporaba in interoperabilnost 
storitev e-zdravja, e-identitete, e-javnih 
naročil, e-učenja), zato na začetni ravni po 
definiciji niso komercialna. Poleg tega bi 
bil izziv, če bi se financirale le osrednje 
storitve, pravilno spodbujanje dejanskega 
izvajanja storitev javnega interesa na 
regionalni ravni in ravni držav članic:
razlog za to je zlasti pomanjkanje spodbud 
na nacionalni ravni za povezavo 
nacionalnih sistemov z osrednjimi sistemi
(zato je treba vzpostaviti pogoje za 
interoperabilnost in čezmejne storitve) in 
dejstvo, da zasebni vlagatelji sami ne 
zagotavljajo izvajanja storitev v okvirih 
interoperabilnosti.

Or. it

Predlog spremembe 185
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg težav na trgu.
Področja, za katera je treba zagotoviti 
financiranje, so dejansko povezana z 
izvajanjem javnih storitev (e-zdravje, e-
identiteta, razvoj in interoperabilnost 
velikega obsega na področju e-javnih 
naročil), zato na začetni ravni po definiciji 
niso komercialna. Poleg tega bi bil izziv, če 

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg tržnih 
nepopolnosti. Področja, za katera je treba 
zagotoviti financiranje, so dejansko 
povezana z izvajanjem javnih storitev
(obsežna uporaba in interoperabilnost 
storitev e-zdravja, e-identitete, e-javnih 
naročil in digitalizacija evropskih 
kulturnih zbirk), zato na začetni ravni po 
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bi se financirale le osrednje storitve, 
pravilno spodbujanje dejanskega izvajanja 
storitev javnega interesa na regionalni 
ravni in ravni držav članic: razlog za to je 
zlasti pomanjkanje spodbud na nacionalni 
ravni za povezavo nacionalnih sistemov z 
osrednjimi sistemi (zato je treba vzpostaviti 
pogoje za interoperabilnost in čezmejne 
storitve) in dejstvo, da zasebni vlagatelji 
sami ne zagotavljajo izvajanja storitev v 
okvirih interoperabilnosti.

definiciji niso komercialna. Poleg tega bi 
bil izziv, če bi se financirale le osrednje 
storitve, pravilno spodbujanje dejanskega 
izvajanja storitev javnega interesa na 
regionalni ravni in ravni držav članic:
razlog za to je zlasti pomanjkanje spodbud 
na nacionalni ravni za povezavo 
nacionalnih sistemov z osrednjimi sistemi
(zato je treba vzpostaviti pogoje za 
interoperabilnost in čezmejne storitve) in 
dejstvo, da zasebni vlagatelji sami ne 
zagotavljajo izvajanja storitev v okvirih 
interoperabilnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 186
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg težav na trgu.
Področja, za katera je treba zagotoviti 
financiranje, so dejansko povezana z 
izvajanjem javnih storitev (e-zdravje, e-
identiteta, razvoj in interoperabilnost 
velikega obsega na področju e-javnih 
naročil), zato na začetni ravni po definiciji 
niso komercialna. Poleg tega bi bil izziv, če 
bi se financirale le osrednje storitve, 
pravilno spodbujanje dejanskega izvajanja 
storitev javnega interesa na regionalni 
ravni in ravni držav članic: razlog za to je 
zlasti pomanjkanje spodbud na nacionalni 
ravni za povezavo nacionalnih sistemov z 
osrednjimi sistemi (zato je treba vzpostaviti 
pogoje za interoperabilnost in čezmejne 
storitve) in dejstvo, da zasebni vlagatelji 
sami ne zagotavljajo izvajanja storitev v 
okvirih interoperabilnosti.

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg tržnih 
nepopolnosti. Področja, za katera je treba 
zagotoviti financiranje, so dejansko 
povezana z izvajanjem javnih storitev
(obsežna uporaba in interoperabilnost 
storitev e-zdravja, e-identitete, e-javnih 
naročil), zato na začetni ravni po definiciji 
niso komercialna. Poleg tega bi bil izziv, če 
bi se financirale le osrednje storitve, 
pravilno spodbujanje dejanskega izvajanja 
storitev javnega interesa na regionalni 
ravni in ravni držav članic: razlog za to je 
zlasti pomanjkanje spodbud na nacionalni 
ravni za povezavo nacionalnih sistemov z 
osrednjimi sistemi (zato je treba vzpostaviti 
pogoje za interoperabilnost in čezmejne 
storitve) in dejstvo, da zasebni vlagatelji 
sami ne zagotavljajo izvajanja storitev v 
okvirih interoperabilnosti. Projekti 
skupnega interesa v zvezi s čezmejnim 
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izvajanjem storitev e-uprave bi morali 
upoštevati 25 priporočil evropskega okvira 
interoperabilnosti za evropske javne 
storitve (EIF), ki zadevajo posebne 
zahteve glede interoperabilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 187
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg težav na trgu.
Področja, za katera je treba zagotoviti 
financiranje, so dejansko povezana z 
izvajanjem javnih storitev (e-zdravje, e-
identiteta, razvoj in interoperabilnost 
velikega obsega na področju e-javnih 
naročil), zato na začetni ravni po definiciji 
niso komercialna. Poleg tega bi bil izziv, če 
bi se financirale le osrednje storitve, 
pravilno spodbujanje dejanskega izvajanja 
storitev javnega interesa na regionalni 
ravni in ravni držav članic: razlog za to je 
zlasti pomanjkanje spodbud na nacionalni 
ravni za povezavo nacionalnih sistemov z 
osrednjimi sistemi (zato je treba vzpostaviti 
pogoje za interoperabilnost in čezmejne 
storitve) in dejstvo, da zasebni vlagatelji 
sami ne zagotavljajo izvajanja storitev v 
okvirih interoperabilnosti.

(28) Na splošne storitve na področjih 
javnega interesa (kot osrednje storitve) 
pogosto vpliva velik obseg tržnih 
nepopolnosti. Področja, za katera je treba 
zagotoviti financiranje, so dejansko 
povezana z izvajanjem javnih storitev
(obsežna uporaba in interoperabilnost 
storitev e-zdravja, e-identitete, e-uprave, e-
učenja, e-javnih naročil), zato na začetni 
ravni po definiciji niso komercialna. Poleg 
tega bi bil izziv, če bi se financirale le 
osrednje storitve, pravilno spodbujanje 
dejanskega izvajanja storitev javnega 
interesa na regionalni ravni in ravni držav 
članic: razlog za to je zlasti pomanjkanje 
spodbud na nacionalni ravni za povezavo 
nacionalnih sistemov z osrednjimi sistemi
(zato je treba vzpostaviti pogoje za 
interoperabilnost in čezmejne storitve) in 
dejstvo, da zasebni vlagatelji sami ne 
zagotavljajo izvajanja storitev v okvirih 
interoperabilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 188
Pilar del Castillo Vera
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) Vzpostavitev čezmejnih storitev z 
oblikovanjem elektronskih postopkov za 
gibanje iz ene evropske države v drugo bo 
omogočila elektronsko izvajanje vseh 
potrebnih upravnih postopkov in tako 
olajšala in pocenila mobilnost Evropejcev. 
Zato te storitve predstavljajo možnost za 
olajšanje dela, študija in prebivanja 
Evropejcev v kateri koli državi članici 
prek enotnih kontaktnih točk za prijavo 
ali spremembo naslova pri vseh javnih 
organih v zadevni državi (lokalni organi, 
šole, zdravstvo, policija ipd.) s pomočjo 
elektronske identitete države izvora.

Or. en

Predlog spremembe 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Prihodnji okvirni program za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 se bo 
med drugim osredotočil na spoprijemanje z 
družbenimi izzivi (npr. pameten, zelen in 
integriran promet, varna, čista in 
učinkovita energija ter informacijska in 
komunikacijska tehnologija za zdravje, 
upravo in trajnostni razvoj), da se bo s 
podpornimi dejavnostmi, ki zajemajo 
celoten spekter od raziskav do trga, 
neposredno odzval na izzive iz strategije 
Evropa 2020. Program Obzorje 2020 bo 
podpiral vse ravni v inovacijski verigi, 
zlasti dejavnosti, ki so bolj povezane s 
trgom, vključno z inovativnimi finančnimi 
instrumenti. Instrument za povezovanje 

(30) Prihodnji okvirni program za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 se bo 
med drugim osredotočil na spoprijemanje z 
družbenimi izzivi (npr. pameten, zelen, 
dostopen in integriran promet, varna, čista 
in učinkovita energija ter informacijska in 
komunikacijska tehnologija za zdravje, 
upravo in trajnostni razvoj), da se bo s 
podpornimi dejavnostmi, ki zajemajo 
celoten spekter od raziskav do trga, 
neposredno odzval na izzive iz strategije 
Evropa 2020. Program Obzorje 2020 bo 
podpiral vse ravni v inovacijski verigi, 
zlasti dejavnosti, ki so bolj povezane s 
trgom, vključno z inovativnimi finančnimi 
instrumenti. Instrument za povezovanje 
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Evrope bo vzpostavil tesne sinergije s 
programom Obzorje 2020, da se doseže 
večji učinek financiranja Unije in zagotovi 
usklajenost.

Evrope bo vzpostavil tesne sinergije s 
programom Obzorje 2020, da se doseže 
večji učinek financiranja Unije in zagotovi 
usklajenost.

Or. en

Obrazložitev

Ker je v Evropi prisotnih 80 milijonov invalidov, ker se populacija stara in se soočamo z 
okoljskimi problemi, je postala dostopnost prevoza bistven družbeni izziv.

Predlog spremembe 190
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Prihodnji okvirni program za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 se bo 
med drugim osredotočil na spoprijemanje z 
družbenimi izzivi (npr. pameten, zelen in 
integriran promet, varna, čista in 
učinkovita energija ter informacijska in 
komunikacijska tehnologija za zdravje, 
upravo in trajnostni razvoj), da se bo s 
podpornimi dejavnostmi, ki zajemajo 
celoten spekter od raziskav do trga, 
neposredno odzval na izzive iz strategije 
Evropa 2020. Program Obzorje 2020 bo 
podpiral vse ravni v inovacijski verigi, 
zlasti dejavnosti, ki so bolj povezane s 
trgom, vključno z inovativnimi finančnimi 
instrumenti. Instrument za povezovanje 
Evrope bo vzpostavil tesne sinergije s 
programom Obzorje 2020, da se doseže 
večji učinek financiranja Unije in zagotovi 
usklajenost.

(30) Prihodnji okvirni program za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 se bo 
med drugim osredotočil na spoprijemanje z 
družbenimi izzivi (npr. pameten, zelen in 
integriran promet, varna, čista in 
učinkovita energija ter informacijska in 
komunikacijska tehnologija za zdravje, 
upravo in trajnostni razvoj), da se bo s 
podpornimi dejavnostmi, ki zajemajo 
celoten spekter od raziskav do trga, 
neposredno odzval na izzive iz strategije 
Evropa 2020. Program Obzorje 2020 bo 
podpiral vse ravni v inovacijski verigi, 
zlasti dejavnosti, ki so bolj povezane s 
trgom, vključno z inovativnimi finančnimi 
instrumenti. Poleg tega Evropski inštitut 
za inovacije in tehnologijo (EIT) pri 
spopadanju s temi družbenimi izzivi sledi 
enakim ciljem, pri čemer se osredotoča na 
uporabo raziskovalnih rezultatov in razvoj 
inovativnih proizvodov in storitev. 
Instrument za povezovanje Evrope bo 
vzpostavil tesne sinergije s programom 
Obzorje 2020 in z Evropskim inštitutom za 
inovacije in tehnologijo, da se doseže večji 
učinek financiranja Unije in zagotovi
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usklajenost.

Or. en

Predlog spremembe 191
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Fiskalni ukrepi v številnih državah 
članicah bodo ali so že spodbudili javne 
organe, da ponovno ocenijo svoje 
programe za naložbe v infrastrukturo. V 
tem okviru se javno-zasebna partnerstva 
obravnavajo kot učinkovito sredstvo za 
izvedbo infrastrukturnih projektov, ki 
zagotavljajo uresničitev ciljev politike, kot 
so boj proti podnebnim spremembam, 
spodbujanje alternativnih virov energije ter 
učinkovita raba energije in virov, 
podpiranje trajnostnega prometa ter 
vzpostavitev širokopasovnih omrežij.
Komisija se je v sporočilu o javno-
zasebnih partnerstvih z dne 
19. novembra 2009 zavezala, da bo 
izboljšala dostop javno-zasebnih 
partnerstev do financiranja z razširitvijo 
področja uporabe obstoječih finančnih 
instrumentov.

(33) Fiskalni ukrepi v številnih državah 
članicah bodo ali so že spodbudili javne 
organe, da ponovno ocenijo svoje 
programe za naložbe v infrastrukturo, ki 
zagotavljajo uresničitev ciljev politike, kot 
so boj proti podnebnim spremembam, 
spodbujanje alternativnih virov energije ter 
učinkovita raba energije in virov, 
podpiranje trajnostnega prometa ter 
vzpostavitev širokopasovnih omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevati se je treba na spodbujevalne učinke, ki jih zagotavljajo ustrezni fiskalni ukrepi 
držav članic, medtem ko je treba pozitivne učinke javno-zasebnih partnerstev šele dokazati.

Predlog spremembe 192
Izaskun Bilbao Barandica
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Fiskalni ukrepi v številnih državah 
članicah bodo ali so že spodbudili javne 
organe, da ponovno ocenijo svoje 
programe za naložbe v infrastrukturo. V 
tem okviru se javno-zasebna partnerstva 
obravnavajo kot učinkovito sredstvo za 
izvedbo infrastrukturnih projektov, ki 
zagotavljajo uresničitev ciljev politike, kot 
so boj proti podnebnim spremembam, 
spodbujanje alternativnih virov energije ter 
učinkovita raba energije in virov, 
podpiranje trajnostnega prometa ter 
vzpostavitev širokopasovnih omrežij.
Komisija se je v sporočilu o javno-
zasebnih partnerstvih z dne
19. novembra 2009 zavezala, da bo 
izboljšala dostop javno-zasebnih 
partnerstev do financiranja z razširitvijo 
področja uporabe obstoječih finančnih 
instrumentov.

(33) Fiskalni ukrepi v številnih državah 
članicah ali regijah s prenesenimi 
pooblastili bodo ali so že spodbudili javne 
organe, da ponovno ocenijo svoje 
programe za naložbe v infrastrukturo. V 
tem okviru se javno-zasebna partnerstva 
obravnavajo kot učinkovito sredstvo za 
izvedbo infrastrukturnih projektov, ki 
zagotavljajo uresničitev ciljev politike, kot 
so boj proti podnebnim spremembam, 
spodbujanje alternativnih virov energije ter 
učinkovita raba energije in virov, 
podpiranje trajnostnega prometa ter 
vzpostavitev širokopasovnih omrežij.
Komisija se je v sporočilu o javno-
zasebnih partnerstvih z dne
19. novembra 2009 zavezala, da bo 
izboljšala dostop javno-zasebnih 
partnerstev do financiranja z razširitvijo 
področja uporabe obstoječih finančnih 
instrumentov.

Or. es

Predlog spremembe 193
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Čeprav se lahko večina naložb v 
okviru strategije Evropa 2020 izvede s
tržnimi in regulativnimi ukrepi, so za 
soočanje z izzivom na področju 
financiranja potrebna javna posredovanja 
in podpora Unije prek nepovratnih sredstev 
in inovativnih finančnih instrumentov.
Finančne instrumente je treba uporabljati 
za uresničevanje posebnih potreb trga v 

(34) Čeprav se lahko večina naložb v 
okviru strategije Evropa 2020 izvede s
posebnimi regulativnimi ukrepi, so za 
soočanje z izzivom na področju 
financiranja potrebna javna posredovanja 
in podpora Unije prek nepovratnih sredstev 
in inovativnih finančnih instrumentov.
Preden se Komisija odloči za uporabo 
takšnih finančnih instrumentov, bi morala 
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skladu s cilji IPE, pri čemer ne smejo v 
celoti nadomestiti zasebnega financiranja. 
Pred odločitvijo o uporabi finančnih 
instrumentov mora Komisija izvesti
predhodne ocene teh instrumentov.

s pomočjo zadevnih držav članic in 
sodelujočih evropskih institucij opraviti
predhodne ocene teh instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z uporabo inovativnih finančnih instrumentov je treba izvesti podrobno predhodno 
oceno.

Predlog spremembe 194
Michael Cramer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34 a) Da bi zagotovili enakost med 
projekti na področju prometa, ki že 
uporabljajo načelo „uporabnik plača“ kot 
obvezno, in tistimi, ki od uporabnikov ne 
zahtevajo plačila, bi morala Unija 
zagotoviti financiranje z nepovratnimi 
sredstvi tudi za projekte na področju 
prometa, ki ustvarjajo prihodke.

Or. en

Predlog spremembe 195
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34 a) Fiskalni ukrepi v državah članicah 
bi morali spodbuditi javne organe k 
zavzemanju za obnovljive vire energije in 
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učinkovito rabo energije in virov.

Or. en

Predlog spremembe 196
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34 a) Da bi proračun EU čim bolje 
izkoristili v obliki nepovratnih sredstev, bi 
morala biti ta rezervirana za projekte, ki 
ne ustvarjajo prihodka ali pa je tega zelo 
malo, z izjemo projektov na področju 
prometa, pri katerih se zaračunava 
uporabnina za infrastrukturo.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Uredbo ES 2001/14 morajo izvajalci železniških storitev po vsej Evropi plačevati 
pristojbine za dostop do tirov kot uporabnino za železniško infrastrukturo. Prihodki iz tega 
naslova v nekaterih primerih zadostujejo za kritje stroškov vzdrževanja, ne pa tudi 
nadgradenj ali novih gradenj. Zato mora biti železniška infrastruktura izvzeta. Podobno bi 
omejevanje nepovratnih sredstev na projekte, ki ne ustvarjajo nobenih ali le malo prihodkov, 
preprečila evropsko sofinanciranje projektov za uvajanje cestnin za cestno infrastrukturo, kar 
je eden glavnih ciljev bele knjige o prometu.

Predlog spremembe 197
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Fiskalni ukrepi v številnih državah 
članicah in regijah s prenesenimi 
pooblastili bodo ali so že spodbudili javne 
organe, da ponovno ocenijo svoje 
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programe za naložbe v infrastrukturo. V 
tem okviru se javno-zasebna partnerstva 
obravnavajo kot učinkovito sredstvo za 
izvedbo infrastrukturnih projektov, ki 
zagotavljajo uresničitev ciljev, kot so boj 
proti podnebnim spremembam, 
spodbujanje alternativnih virov energije 
ter učinkovita raba energije in virov, 
podpiranje trajnostnega prometa ter 
vzpostavitev širokopasovnih omrežij. 
Komisija se je v sporočilu o javno-
zasebnih partnerstvih z dne 
19. novembra 2009 zavezala, da bo 
izboljšala dostop javno-zasebnih 
partnerstev do financiranja z razširitvijo 
področja uporabe obstoječih finančnih 
instrumentov.

Or. es

Predlog spremembe 198
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) V pregledu proračuna EU34 je 
poudarjeno, da mora biti merilo za projekte 
z dolgoročnim komercialnim potencialom 
uporaba skladov Unije v partnerstvu s 
finančnim in bančnim sektorjem, zlasti z 
Evropsko investicijsko banko (EIB) in
javnimi finančnimi institucijami držav 
članic, ter tudi z drugimi mednarodnimi 
finančnimi institucijami in zasebnim 
finančnim sektorjem.

(35) V pregledu proračuna EU34 je 
poudarjeno, da mora biti pravilo za 
projekte z dolgoročnim komercialnim 
potencialom uporaba skladov Unije v 
partnerstvu s finančnim in bančnim 
sektorjem, zlasti z Evropsko investicijsko 
banko (EIB) in javnimi finančnimi 
institucijami držav članic, ter tudi z 
drugimi mednarodnimi finančnimi 
institucijami in zasebnim finančnim 
sektorjem, tudi na nacionalni in 
regionalni ravni. Pri partnerskih 
dogovorih je treba poudariti lokalno 
znanje in odnos med projekti in 
finančnimi posredniki.

Or. en
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Predlog spremembe 199
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) V pregledu proračuna EU34 je 
poudarjeno, da mora biti merilo za projekte 
z dolgoročnim komercialnim potencialom 
uporaba skladov Unije v partnerstvu s 
finančnim in bančnim sektorjem, zlasti z 
Evropsko investicijsko banko (EIB) in 
javnimi finančnimi institucijami držav 
članic, ter tudi z drugimi mednarodnimi 
finančnimi institucijami in zasebnim 
finančnim sektorjem.

(35) V pregledu proračuna EU34 je 
poudarjeno, da mora biti pravilo za 
projekte z dolgoročnim komercialnim 
potencialom uporaba skladov Unije v 
partnerstvu s finančnim in bančnim 
sektorjem, zlasti z Evropsko investicijsko 
banko (EIB) in javnimi finančnimi 
institucijami držav članic, ter tudi z 
drugimi mednarodnimi finančnimi 
institucijami in zasebnim finančnim 
sektorjem, tudi na nacionalni in 
regionalni ravni. Pri partnerskih 
dogovorih je treba poudariti lokalno 
znanje in razmerje med projekti in 
finančnimi posredniki.

Or. en

Predlog spremembe 200
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V strategiji Evropa 2020 se je 
Komisija zavezala k uporabi finančnih 
instrumentov Unije v okviru strategije 
stalnega financiranja, ki združuje 
financiranje Unije ter nacionalno javno in 
zasebno financiranje na področju 
infrastrukture. To temelji na utemeljitvi, da 
se lahko neoptimalne naložbene okoliščine
in tržne nepopolnosti pogosto učinkoviteje 
obravnavajo s finančnimi instrumenti kot z 

(36) V strategiji Evropa 2020 se je 
Komisija zavezala k uporabi finančnih 
instrumentov Unije v okviru dosledne 
strategije financiranja, ki združuje 
financiranje Unije ter nacionalno javno in 
zasebno financiranje na področju 
infrastrukture. To temelji na utemeljitvi, da 
se lahko glede na posebne primere, ki jih 
je treba presojati posamično, neoptimalne 
naložbene okoliščine učinkoviteje 
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nepovratnimi sredstvi. obravnavajo s finančnimi instrumenti kot z 
nepovratnimi sredstvi.

Or. en

Obrazložitev

Uporabo drugih finančnih instrumentov razen nepovratnih sredstev je treba oceniti od 
primera do primera, da bi čim bolje zadovoljili naložbene potrebe.

Predlog spremembe 201
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V strategiji Evropa 2020 se je 
Komisija zavezala k uporabi finančnih 
instrumentov Unije v okviru strategije 
stalnega financiranja, ki združuje 
financiranje Unije ter nacionalno javno in 
zasebno financiranje na področju 
infrastrukture. To temelji na utemeljitvi, da 
se lahko neoptimalne naložbene okoliščine 
in tržne nepopolnosti pogosto učinkoviteje 
obravnavajo s finančnimi instrumenti kot z 
nepovratnimi sredstvi.

(36) V strategiji Evropa 2020 se je 
Komisija zavezala k uporabi finančnih 
instrumentov Unije z zadostnimi viri za 
podporo dosledne strategije financiranja, ki 
združuje financiranje Unije ter nacionalno 
javno in zasebno financiranje na področju 
infrastrukture. To temelji na utemeljitvi, da 
se lahko neoptimalne naložbene okoliščine 
in tržne nepopolnosti pogosto učinkoviteje 
obravnavajo s finančnimi instrumenti kot z 
nepovratnimi sredstvi.

Or. it

Predlog spremembe 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37 a) Inovativni finančni instrumenti, kot 
so projektne obveznice, lahko spodbudijo 
financiranje prometne infrastrukture z 
evropsko dodano vrednostjo. Uporabo le-



PE496.337v01-00 66/135 AM\912704SL.doc

SL

teh je treba zato močno spodbujati, da bi 
čim učinkoviteje uporabili evropska 
proračunska sredstva.

Or. en

Predlog spremembe 203
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Večina finančnih instrumentov mora 
biti namenjena vsem sektorjem, nekateri 
pa so lahko namenjeni le za posamezne 
sektorje. Službe Komisije ocenjujejo, da bo 
finančna podpora za širokopasovna 
omrežja temeljila zlasti na finančnih 
instrumentih, medtem ko proračunska 
sredstva Unije za promet in energetiko, 
potrebna za finančne instrumente, ne smejo
presegati 2 milijard EUR in 
1 milijarde EUR za posamezno področje.

(38) Pri izbiri najučinkovitejšega načina 
finančne pomoči se ustrezno upoštevajo 
posebnosti sektorjev in posameznih 
upravičenih projektov. Službe Komisije 
ocenjujejo, da bo finančna podpora za 
širokopasovna omrežja temeljila zlasti na 
finančnih instrumentih, medtem ko 
proračunska sredstva Unije za promet in 
energetiko, potrebna za finančne 
instrumente, ne bi smela presegati 
2 milijard EUR in 1 milijarde EUR za 
posamezno področje.

Or. en

Predlog spremembe 204
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Večina finančnih instrumentov mora 
biti namenjena vsem sektorjem, nekateri pa 
so lahko namenjeni le za posamezne 
sektorje. Službe Komisije ocenjujejo, da bo 
finančna podpora za širokopasovna 
omrežja temeljila zlasti na finančnih 
instrumentih, medtem ko proračunska 

(38) Večina finančnih instrumentov mora 
biti namenjena vsem sektorjem, nekateri pa 
so lahko namenjeni le za posamezne 
sektorje. Službe Komisije ocenjujejo, da bo 
finančna podpora za širokopasovna 
omrežja temeljila zlasti na finančnih 
instrumentih, medtem ko proračunska 
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sredstva Unije za promet in energetiko, 
potrebna za finančne instrumente, ne smejo
presegati 2 milijard EUR in 
1 milijarde EUR za posamezno področje.

sredstva Unije za promet in energetiko, 
potrebna za finančne instrumente, ne bi 
smela presegati 2 milijard EUR in 
1 milijarde EUR za posamezno področje.

Or. en

Predlog spremembe 205
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Večina finančnih instrumentov mora 
biti namenjena vsem sektorjem, nekateri 
pa so lahko namenjeni le za posamezne 
sektorje. Službe Komisije ocenjujejo, da 
bo finančna podpora za širokopasovna 
omrežja temeljila zlasti na finančnih 
instrumentih, medtem ko proračunska 
sredstva Unije za promet in energetiko, 
potrebna za finančne instrumente, ne smejo
presegati 2 milijard EUR in 
1 milijarde EUR za posamezno področje.

(38) Finančna podpora za energetiko bi 
morala temeljiti zlasti na finančnih 
instrumentih, pri čemer proračunska 
sredstva Unije za energetiko, potrebna za 
finančne instrumente, ne bi smela biti nižja 
kot 8,2 milijarde EUR, subvencije za 
študije in dela pa ne bi smela presegati
0,9 milijarde EUR.

Or. en

Predlog spremembe 206
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Poleg tega bi bilo treba na področju 
cestnega prometa razmisliti o ukrepih za 
poenotenje obstoječih koncesij v omrežju 
TEN-T, da bi povečali finančno 
odgovornost predlagateljev projektov in 
tako zadostili merilom EIB za prošnje za 
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uporabo finančnih instrumentov, ki 
zahtevajo dobro finančno stanje, kakršno 
lahko ustvari učinkovit in dobro delujoč 
trg.

Or. it

Obrazložitev

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments. It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Predlog spremembe 207
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Za zagotavljanje sektorske 
razpršenosti upravičencev do finančnih 
instrumentov in spodbujanje postopne
geografske razpršenosti po državah 
članicah mora Komisija v partnerstvu z 
EIB s skupnimi pobudami, kot sta Evropski 
strokovni center za javno-zasebna 
partnerstva in Jaspers, zagotavljati podporo 
državam članicam pri oblikovanju 
primernega sklopa projektov, ki bi lahko 
bili primerni za projektno financiranje.

(39) Za zagotavljanje sektorske 
razpršenosti upravičencev do finančnih 
instrumentov in spodbujanje geografske 
razpršenosti med državami članicami in 
evropskimi regijami mora Komisija v 
partnerstvu z EIB s skupnimi pobudami, 
kot sta Evropski strokovni center za javno-
zasebna partnerstva in Jaspers, zagotavljati 
podporo državam članicam pri oblikovanju 
primernega sklopa projektov, ki bi lahko 
bili primerni za projektno financiranje.

Or. pt

Obrazložitev

Zemljepisno in sektorsko razpršenost finančnih instrumentov je treba zagotoviti ne le med 27 
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državami članicami EU, temveč tudi med regijami EU.

Predlog spremembe 208
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Za zagotavljanje sektorske 
razpršenosti upravičencev do finančnih 
instrumentov in spodbujanje postopne 
geografske razpršenosti po državah 
članicah mora Komisija v partnerstvu z 
EIB s skupnimi pobudami, kot sta 
Evropski strokovni center za javno-
zasebna partnerstva in Jaspers,
zagotavljati podporo državam članicam pri 
oblikovanju primernega sklopa projektov, 
ki bi lahko bili primerni za projektno 
financiranje.

(39) Za zagotavljanje sektorske 
razpršenosti upravičencev do finančnih 
instrumentov in spodbujanje postopne 
geografske razpršenosti po državah 
članicah, ki so zahtevale pomoč pri takih 
finančnih instrumentih, mora Komisija v 
partnerstvu z EIB zagotavljati podporo tem
državam članicam pri oblikovanju 
primernega sklopa projektov, ki bi lahko 
bili primerni za projektno financiranje.

Or. en

Obrazložitev

Razvijanje posebnih načrtov za financiranje projektov s pomočjo javno-zasebnih partnerstev 
bi bilo treba zagotoviti samo, če bi države članice to zahtevale pri sprejemanju lastnih 
finančnih odločitev ob predložitvi osnutkov projektov.

Predlog spremembe 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Kar zadeva pogoje za finančne 
instrumente, bo treba v delovne programe 
morda uvesti dodatne zahteve, na primer za 
zagotovitev konkurenčnih trgov skladno z 
razvojem politik Unije, tehnološkim 
razvojem in drugimi dejavniki, ki bi lahko 

(40) Kar zadeva pogoje za finančne 
instrumente, bo treba v delovne programe 
morda uvesti dodatne zahteve, na primer za 
zagotovitev konkurenčnega in pravičnega 
notranjega trga skladno z razvojem politik 
Unije, tehnološkim razvojem in drugimi 
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bili pomembni. dejavniki, ki bi lahko bili pomembni.

Or. en

Predlog spremembe 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Večletno načrtovanje za podporo, ki bi 
se dodelila iz instrumenta za povezovanje 
Evrope, mora biti usmerjeno k podpiranju 
prednostnih nalog EU z zagotavljanjem 
dostopnosti potrebnih finančnih virov ter 
usklajenosti in stalnemu sprejemanju
skupnih ukrepov Unije in držav članic. Za 
predloge, vložene po izvedbi prvega 
večletnega delovnega programa v 
prometnem sektorju, je treba za začetek 
obdobja upravičenosti stroškov 
obravnavati 1. januar 2014, da se zagotovi 
neprekinjenost projektov, ki jih že zajema 
Uredba (ES) št. 680/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 
določitvi splošnih pravil za dodelitev 
finančne pomoči Skupnosti na področju 
vseevropskih prometnih in energetskih 
omrežij.

(41) Večletno načrtovanje za podporo, ki bi 
se dodelila iz instrumenta za povezovanje 
Evrope, mora biti usmerjeno k podpiranju 
prednostnih nalog EU z zagotavljanjem 
dostopnosti potrebnih finančnih virov ter 
usklajenosti, poštenosti in stalnosti skupnih 
ukrepov Unije in držav članic. Za predloge, 
vložene po izvedbi prvega večletnega 
delovnega programa v prometnem sektorju, 
je treba za začetek obdobja upravičenosti 
stroškov določiti 1. januar 2014, da se 
zagotovi neprekinjenost projektov, ki jih že 
zajema Uredba (ES) št. 680/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o določitvi splošnih pravil 
za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na 
področju vseevropskih prometnih in 
energetskih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 211
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Večletno načrtovanje za podporo, ki bi 
se dodelila iz instrumenta za povezovanje 

(41) Večletno načrtovanje za podporo, ki bi 
se dodelila iz instrumenta za povezovanje 



AM\912704SL.doc 71/135 PE496.337v01-00

SL

Evrope, mora biti usmerjeno k podpiranju 
prednostnih nalog EU z zagotavljanjem 
dostopnosti potrebnih finančnih virov ter 
usklajenosti in stalnemu sprejemanju
skupnih ukrepov Unije in držav članic. Za 
predloge, vložene po izvedbi prvega 
večletnega delovnega programa v 
prometnem sektorju, je treba za začetek 
obdobja upravičenosti stroškov 
obravnavati 1. januar 2014, da se zagotovi 
neprekinjenost projektov, ki jih že zajema 
Uredba (ES) št. 680/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 
določitvi splošnih pravil za dodelitev 
finančne pomoči Skupnosti na področju 
vseevropskih prometnih in energetskih 
omrežij.

Evrope, mora biti usmerjeno k podpiranju 
prednostnih nalog EU z zagotavljanjem 
dostopnosti potrebnih finančnih virov ter 
usklajenosti, preglednosti in stalnosti
skupnih ukrepov Unije in držav članic. Za 
predloge, vložene po izvedbi prvega 
večletnega delovnega programa v 
prometnem sektorju, je treba za začetek 
obdobja upravičenosti stroškov določiti
1. januar 2014, da se zagotovi 
neprekinjenost projektov, ki jih že zajema 
Uredba (ES) št. 680/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 
določitvi splošnih pravil za dodelitev 
finančne pomoči Skupnosti na področju 
vseevropskih prometnih in energetskih 
omrežij.

Or. es

Predlog spremembe 212
Graham Watson, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Glede na omejena sredstva, ki so na 
voljo na ravni Unije, se je nujno 
osredotočiti na projekte z najvišjo 
evropsko dodano vrednostjo, da bi tako 
dosegli želeni učinek. V prometnem 
sektorju bi morala biti podpora EU 
namenjena osrednjemu omrežju (še zlasti 
koridorjem osrednjega omrežja) in 
projektom skupnega interesa na področju 
sistemov za upravljanje prometa. V 
energetskem sektorju bi se morala 
finančna pomoč osredotočiti na dokončno 
vzpostavitev notranjega energetskega trga, 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, prenosa 
električne energije iz obnovljivih virov z 
mesta proizvodnje v središča 
povpraševanja in skladišča ter na 
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privabljanje zasebnih naložb. V 
telekomunikacijskem sektorju bi morala 
biti finančna pomoč usmerjena predvsem 
v projekte, ki bodo ustvarili povpraševanje 
po širokopasovnem omrežju, vključno z 
izgradnjo evropske infrastrukture za 
digitalne storitve, ki bi morala nato 
spodbuditi naložbe v postavitev 
širokopasovnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 213
Michael Cramer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Komisija mora izvajati vmesne in 
naknadne ocene, da se oceni uspešnost in 
učinkovitost financiranja ter njegov učinek 
na splošne cilje instrumenta za 
povezovanje Evrope in prednostne naloge 
strategije Evropa 2020.

(43) Komisija mora izvajati vmesne in 
naknadne ocene, da se oceni uspešnost in 
učinkovitost financiranja ter njegov učinek 
na splošne cilje instrumenta za 
povezovanje Evrope in prednostne naloge 
strategije Evropa 2020. Te ocene je treba 
sporočiti Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

Or. en

Predlog spremembe 214
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Komisija mora izvajati vmesne in 
naknadne ocene, da se oceni uspešnost in 
učinkovitost financiranja ter njegov učinek 
na splošne cilje instrumenta za 

(43) Komisija mora izvajati vmesne in 
naknadne ocene, Parlament pa mora biti 
obveščen o rezultatih, da se ocenijo
uspešnost in učinkovitost financiranja ter 
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povezovanje Evrope in prednostne naloge 
strategije Evropa 2020.

njegov učinek na splošne cilje instrumenta 
za povezovanje Evrope in prednostne 
naloge strategije Evropa 2020.

Or. ro

Predlog spremembe 215
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Komisija mora izvajati vmesne in 
naknadne ocene, da se oceni uspešnost in 
učinkovitost financiranja ter njegov učinek 
na splošne cilje instrumenta za 
povezovanje Evrope in prednostne naloge 
strategije Evropa 2020.

(43) Komisija izvaja vmesne in naknadne 
ocene, da se ocenijo uspešnost in 
učinkovitost financiranja ter njegov učinek 
na splošne cilje instrumenta za 
povezovanje Evrope in prednostne naloge 
strategije Evropa 2020.

Or. es

Predlog spremembe 216
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Komisija mora izvajati vmesne in 
naknadne ocene, da se oceni uspešnost in 
učinkovitost financiranja ter njegov učinek 
na splošne cilje instrumenta za 
povezovanje Evrope in prednostne naloge 
strategije Evropa 2020.

(43) Komisija mora izvajati vmesne in
naknadne ocene, da se ocenijo uspešnost in 
učinkovitost financiranja ter njegov učinek 
na splošne cilje instrumenta za 
povezovanje Evrope in prednostne naloge 
strategije Evropa 2020. Komisija bo vsako 
leto objavila pregled, v katerem bo 
predstavljen napredek vseh projektov, 
izbranih v okviru IPE.

Or. en
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Predlog spremembe 217
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43 a) Te ocene bi morale vključevati 
ocene o zmožnosti držav članic ali 
zadevnih izvajalskih organov, da izpolnijo 
lastne obveznosti sofinanciranja za 
dopolnitev nepovratnih sredstev EU ali 
inovativnih finančnih instrumentov, ki so 
zagotovljeni za izvajanje projektov 
skupnega interesa.

Or. en

Obrazložitev

V ocenah Evropske komisije bi bilo treba tudi pazljivo pretehtati dosežke držav članic, ko so 
sodelovale pri izvajanju projekta skupnega interesa, poleg presoje skladnosti s cilji IPE in 
prednostnimi nalogami strategije Evropa 2020.

Predlog spremembe 218
Sprememba

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Na podlagi sektorskih smernic, 
določenih v ločenih uredbah, je bil 
pripravljen seznam prednostnih področij, 
na katerih se uporablja ta uredba, pri čemer 
je treba ta seznam vključiti v Prilogo. Da se 
upoštevajo morebitne spremembe pri 
političnih prednostnih nalogah, tehnoloških 
zmogljivostih in prometnih tokovih, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije na Komisijo 
prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v 
zvezi s spremembami Priloge. Zelo 
pomembno je, da Komisija pri svojem 

(44) Na podlagi sektorskih smernic, 
določenih v ločenih uredbah, je bil 
pripravljen seznam prednostnih področij, 
na katerih se uporablja ta uredba, pri čemer 
je treba ta seznam vključiti v Prilogo. Da se 
upoštevajo morebitne spremembe pri 
političnih prednostnih nalogah, tehnoloških 
zmogljivostih in prometnih tokovih, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije na Komisijo 
prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v 
zvezi s spremembami Priloge. Zelo 
pomembno je, da Komisija pri svojem 
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pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno s posvetovanji na 
strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi 
in oblikovanju delegiranih aktov
zagotoviti, da Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in ustrezno 
predloži ustrezne dokumente.

pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno s posvetovanji na 
strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi 
in oblikovanju zagotoviti, da Evropskemu 
parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno 
in ustrezno predloži ustrezne dokumente.

Or. de

Obrazložitev

Pomembne odločitve je treba sprejemati po rednem zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe 219
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Na podlagi sektorskih smernic, 
določenih v ločenih uredbah, je bil 
pripravljen seznam prednostnih področij, 
na katerih se uporablja ta uredba, pri čemer 
je treba ta seznam vključiti v Prilogo. Da se 
upoštevajo morebitne spremembe pri 
političnih prednostnih nalogah, tehnoloških 
zmogljivostih in prometnih tokovih, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije na Komisijo 
prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v 
zvezi s spremembami Priloge. Zelo 
pomembno je, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno s posvetovanji na 
strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi 
in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in ustrezno
predloži ustrezne dokumente.

(44) Na podlagi sektorskih smernic, 
določenih v ločenih uredbah, je bil 
pripravljen seznam prednostnih področij, 
na katerih se uporablja ta uredba, pri čemer 
je treba ta seznam vključiti v Prilogo. Da se 
upoštevajo morebitne spremembe pri 
političnih prednostnih nalogah, tehnoloških 
zmogljivostih in prometnih tokovih, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije na Komisijo 
prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v 
zvezi s spremembami Priloge. Zelo 
pomembno je, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja z vsemi pristojnimi telesi in 
lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi 
organi, vključno s posvetovanji na 
strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi 
in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da Evropskemu parlamentu in 
Svetu istočasno, pravočasno in ustrezno 
predloži ustrezne dokumente.

Or. es
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Predlog spremembe 220
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Finančne interese Unije je treba v 
celotnem ciklu odhodkov zaščititi z 
ustreznimi ukrepi, ki vključujejo 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
nepravilnosti, povračilo izgubljenih, 
napačno plačanih ali nepravilno 
uporabljenih sredstev ter po potrebi kazni.

(47) Finančne interese Unije je treba v 
celotnem ciklu odhodkov zaščititi z 
ustreznimi ukrepi, ki vključujejo 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
nepravilnosti, povračilo izgubljenih, 
napačno plačanih ali nepravilno 
uporabljenih sredstev ter po potrebi kazni.
Parlament mora biti v vseh fazah in 
povsem pregledno obveščen o vseh takih 
podatkih.

Or. es

Predlog spremembe 221
Werner Langen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Oblika pogodbe mora ustrezati 
podlagi in okoliščinam projekta ter 
zagotavljati široko in pošteno konkurenco 
pri projektih, ki jih sofinancira IPE in so 
predmet postopkov javnih naročil. 
Da bi zagotovili najugodnejšo ceno in čim 
bolj učinkovito izvajanje projektov, 
morajo biti osnovni pogodbeni pogoji 
pravični in morajo odražati tveganja, 
povezana s projektom, ne glede na 
nacionalne ali mednarodne standarde.

Or. de
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Predlog spremembe 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Da bi zagotovili široko in pravično 
konkurenco pri projektih, ki jih 
sofinancira IPE, mora biti oblika pogodbe 
skladna s cilji in okoliščinami projekta. 
Pogodbeni pogoji morajo biti zasnovani 
tako, da se pravično razpršijo tveganja, 
povezana z deli, ki se bodo izvajala, da bi 
tako dosegli čim večjo stroškovno 
učinkovitost in zagotovili čim 
učinkovitejšo izvedbo del. To načelo se 
uporablja neodvisno od tega, ali se 
uporabi nacionalni ali mednarodni vzorec 
pogodbe.

Or. de

Obrazložitev

Med javnimi organi naročniki v nekaterih državah članicah je v porastu trend, da se namesto 
splošnih določb in pogojev postavljajo posebne določbe in pogoji ter se tako spreminja 
ureditev razporejanja tveganj v okviru javnih projektov. Takšne spremembe negativno 
vplivajo ne le na pogodbeni položaj podjetja ali organa, ki izvaja projekt, ampak tudi na 
splošno konkurenčno okolje v zadevnih državah in pri samem projektu.

Predlog spremembe 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47 a) Da bi zagotovili široko in pošteno 
konkurenco pri projektih, ki črpajo 
sredstva iz IPE, morajo razpisi temeljiti na 
poštenih in preglednih pogodbenih 
pogojih, oblika pogodbe, ki se uporablja, 
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pa mora ustrezati ciljem in okoliščinam 
projekta.

Or. en

Predlog spremembe 224
Antonio Cancian

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Nekateri infrastrukturni projekti, ki so 
v interesu Unije, se bodo morali morda 
povezati s sosednjimi državami, državami 
predpristopnicami in drugimi tretjimi 
državami, pri čemer bo morala 
infrastruktura zadevnih projektov potekati 
preko ozemlja teh držav. Instrument za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti 
poenostavljene načine za povezovanje in 
financiranje te infrastrukture, da se 
zagotovi skladnost med notranjimi in 
zunanjimi instrumenti proračuna Unije.

(48) Nekateri infrastrukturni projekti, ki so 
v interesu Unije, se bodo morali morda 
povezati s sosednjimi državami, državami 
predpristopnicami in drugimi tretjimi 
državami, pri čemer bo morala 
infrastruktura zadevnih projektov potekati 
preko ozemlja teh držav. Instrument za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti 
poenostavljene načine za povezovanje in 
financiranje te infrastrukture, da se 
zagotovi skladnost med notranjimi in 
zunanjimi instrumenti proračuna Unije.
Sodelujoči generalni direktorati Komisije 
morajo biti ustrezno usklajeni, da se 
zagotovi, da projekti, zlasti projekti 
pomorskih avtocest, ne bodo naleteli na 
ovire.

Or. it

Predlog spremembe 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Nekateri infrastrukturni projekti, ki so 
v interesu Unije, se bodo morali morda 
povezati s sosednjimi državami, državami 

(48) Nekateri infrastrukturni projekti, ki so 
v interesu Unije, se bodo morali morda 
povezati s sosednjimi državami, državami 
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predpristopnicami in drugimi tretjimi 
državami, pri čemer bo morala 
infrastruktura zadevnih projektov potekati 
preko ozemlja teh držav. Instrument za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti 
poenostavljene načine za povezovanje in 
financiranje te infrastrukture, da se 
zagotovi skladnost med notranjimi in 
zunanjimi instrumenti proračuna Unije.

predpristopnicami in drugimi tretjimi 
državami, pri čemer bo morala 
infrastruktura zadevnih projektov potekati 
preko ozemlja teh držav. Instrument za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti 
poenostavljene načine za povezovanje in 
financiranje te infrastrukture, da se 
zagotovi skladnost med notranjimi in 
zunanjimi instrumenti proračuna Unije. V 
prometnem sektorju je treba posebno 
pozornost posvetiti krepitvi povezav med 
vseevropskim in vsesredozemskim 
prometnim omrežjem, zlasti z namenom 
olajšati prevoz blaga po morskih 
avtocestah. V energetskem sektorju mora 
biti poudarek na dokončanju 
sredozemskega elektroenergetskega 
obroča in razvoju neposrednih 
podmorskih elektroenergetskih povezav 
med EU in državami jugovzhodnega 
Sredozemlja, da bi določili način 
dopolnjevanja obeh energetskih sistemov.

Or. fr

Predlog spremembe 226
Graham Watson, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Nekateri infrastrukturni projekti, ki so 
v interesu Unije, se bodo morali morda 
povezati s sosednjimi državami, državami 
predpristopnicami in drugimi tretjimi 
državami, pri čemer bo morala 
infrastruktura zadevnih projektov potekati 
preko ozemlja teh držav. Instrument za 
povezovanje Evrope mora zagotoviti 
poenostavljene načine za povezovanje in 
financiranje te infrastrukture, da se 
zagotovi skladnost med notranjimi in 

(48) Nekateri infrastrukturni projekti, ki so 
v interesu Unije, se bodo morali morda 
povezati s sosednjimi državami, državami 
predpristopnicami in drugimi tretjimi 
državami, kot so države južnega in 
vzhodnega Sredozemlja z veliko sončne 
energije, ki bi jo lahko uvažali v EU po 
prenosnih električnih daljnovodih.
Instrument za povezovanje Evrope mora 
zagotoviti poenostavljene načine za 
povezovanje in financiranje te 
infrastrukture, da se zagotovi skladnost 
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zunanjimi instrumenti proračuna Unije. med notranjimi in zunanjimi instrumenti 
proračuna Unije.

Or. en

Predlog spremembe 227
Franck Proust

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) Udeležba podjetij s sedežem v tretjih 
državah je predpogoj za doseganje ciljev 
instrumenta za povezovanje Evrope zaradi 
izkušenj in tehničnega znanja, ki ga lahko 
doprinesejo k projektom. Vendar je treba 
posvetiti posebno pozornost temu, da taka 
podjetja spoštujejo delovno, socialno in 
okoljsko zakonodajo. Gre za naraščajoče 
zahteve evropske družbe. Komisija bi 
morala zato dobiti sredstva za izvedbo te 
naloge z namenom spodbuditi pravično 
konkurenco med evropskimi podjetji in 
tretjimi državami.

Or. fr

Predlog spremembe 228
Franck Proust

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48b) Sodelovanje podjetij s sedežem v 
tretjih državah pri projektih, ki jih 
financira Unija, mora biti povezano z 
zahtevo po vzajemnosti na področju 
trgovinskih odnosov. Zato morajo imeti 
evropska podjetja dostop do podobnih 
priložnosti v zadevnih tretjih državah.



AM\912704SL.doc 81/135 PE496.337v01-00

SL

Or. fr

Predlog spremembe 229
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja instrument za 
povezovanje Evrope ter določa pogoje, 
metode in postopke za zagotavljanje 
finančne pomoči Unije za vseevropska 
omrežja, da se podprejo projekti na 
področju prometne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture.

Ta uredba vzpostavlja instrument za 
povezovanje Evrope ter določa pogoje, 
metode in postopke za zagotavljanje 
finančne pomoči Unije za vseevropska 
omrežja, da se podprejo projekti na 
področju prometne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture ter v 
sektorjih, med katerimi je mogoče 
ustvariti sinergije.

Or. it

Predlog spremembe 230
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja instrument za 
povezovanje Evrope ter določa pogoje, 
metode in postopke za zagotavljanje 
finančne pomoči Unije za vseevropska 
omrežja, da se podprejo projekti na 
področju prometne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture.

Ta uredba vzpostavlja instrument za 
povezovanje Evrope ter določa pogoje, 
metode in postopke za zagotavljanje 
finančne pomoči Unije za vseevropska 
omrežja, da se podprejo projekti na 
področju prometne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture. Na 
področju energetike instrument za 
povezovanje Evrope pomaga Uniji pri 
naložbah v energetsko učinkovitost, 
energijo iz obnovljivih virov in pametna 
omrežja za prenos in distribucijo 
električne energije.
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Predlog spremembe 231
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „čezmejni odsek“ pomeni odsek, ki 
zagotavlja neprekinjenost projekta 
skupnega interesa med vsaj dvema 
državama članicama ali med državo 
članico in sosednjo državo;

(2) „čezmejni odsek“ pomeni odsek, ki 
zagotavlja neprekinjenost projekta 
skupnega interesa med vsaj dvema 
državama članicama ali med državo 
članico in sosednjo državo, kar vključuje 
zaledja pomorskih pristanišč ter 
pristanišča;

Or. en

Predlog spremembe 232
Michael Cramer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „čezmejni odsek“ pomeni odsek, ki 
zagotavlja neprekinjenost projekta 
skupnega interesa med vsaj dvema 
državama članicama ali med državo 
članico in sosednjo državo;

(2) „čezmejni odsek“ pomeni povezavo 
med najbližjima vozliščema na obeh 
straneh meje;

Or. en

Predlog spremembe 233
Silvia-Adriana Ţicău

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

(2) „čezmejni odsek“ pomeni odsek, ki 
zagotavlja neprekinjenost projekta 
skupnega interesa med vsaj dvema 
državama članicama ali med državo 
članico in sosednjo državo;

(2) „čezmejni odsek“ pomeni odsek, ki 
zagotavlja izvedbo ali neprekinjenost 
projekta skupnega interesa med vsaj dvema 
državama članicama ali med državo 
članico in sosednjo državo;

Or. ro

Predlog spremembe 234
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „dejavnosti za podporo programa“ 
pomenijo spremljevalne ukrepe, ki so 
potrebni za izvajanje instrumenta za 
povezovanje Evrope in posameznih 
smernic, povezanih z določenim sektorjem, 
kot so storitve (zlasti tehnična pomoč), ter 
zlasti pripravljalne dejavnosti, dejavnosti 
izvedljivosti, usklajevanja, spremljanja, 
nadzora, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne neposredno za upravljanje tega 
instrumenta ter uresničitev njegovih ciljev, 
ter zlasti študije, sestanke, informacije, 
kartiranje infrastrukture, 
medinstitucionalno sodelovanje, 
diseminacijo, ozaveščanje in komunikacijo, 
stroške v zvezi z omrežji IT, ki so povezani 
z izmenjavo informacij, skupaj z vsemi 
drugimi stroški za tehnično in upravno 
pomoč, ki so lahko potrebni za upravljanje 
tega instrumenta ali izvajanje smernic, 
določenih za posamezni sektor;

(5) „dejavnosti za podporo programa“ 
pomenijo vse spremljevalne ukrepe, ki so 
potrebni za izvajanje instrumenta za 
povezovanje Evrope in posameznih 
smernic, povezanih z določenim sektorjem, 
kot so storitve (zlasti tehnična pomoč), ter 
pripravljalne dejavnosti, dejavnosti 
izvedljivosti, usklajevanja, spremljanja,
posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in 
deležniki, nadzora, revizije in ocenjevanja, 
ki so potrebne neposredno za upravljanje 
tega instrumenta ter uresničitev njegovih 
ciljev, ter zlasti študije, sestanke, 
informacije, kartiranje infrastrukture, 
medinstitucionalno sodelovanje, 
diseminacijo, ozaveščanje in komunikacijo, 
stroške v zvezi z omrežji IT, ki so povezani 
z izmenjavo informacij, skupaj z vsemi 
drugimi stroški za tehnično in upravno 
pomoč, ki so lahko potrebni za upravljanje 
tega instrumenta ali izvajanje smernic, 
določenih za posamezni sektor;

Or. en
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Obrazložitev

Udeležba zadevnih državljanov in ustreznih interesnih skupin je bistvena pri podpori 
učinkovitemu izvajanju instrumenta za povezovanje Evrope: zato jo je treba vključiti med 
pripravljalne dejavnosti in v upravljanje s takim instrumentom.

Predlog spremembe 235
Michael Cramer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „dejavnosti za podporo programa“ 
pomenijo spremljevalne ukrepe, ki so 
potrebni za izvajanje instrumenta za 
povezovanje Evrope in posameznih 
smernic, povezanih z določenim sektorjem, 
kot so storitve (zlasti tehnična pomoč), ter 
zlasti pripravljalne dejavnosti, dejavnosti 
izvedljivosti, usklajevanja, spremljanja, 
nadzora, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne neposredno za upravljanje tega 
instrumenta ter uresničitev njegovih ciljev, 
ter zlasti študije, sestanke, informacije, 
kartiranje infrastrukture, 
medinstitucionalno sodelovanje, 
diseminacijo, ozaveščanje in komunikacijo, 
stroške v zvezi z omrežji IT, ki so povezani 
z izmenjavo informacij, skupaj z vsemi 
drugimi stroški za tehnično in upravno 
pomoč, ki so lahko potrebni za upravljanje 
tega instrumenta ali izvajanje smernic, 
določenih za posamezni sektor;

(5) „dejavnosti za podporo programa“ 
pomenijo spremljevalne ukrepe, ki so 
potrebni za izvajanje instrumenta za 
povezovanje Evrope in posameznih 
smernic, povezanih z določenim sektorjem, 
kot so storitve (zlasti tehnična pomoč), ter 
pripravljalne dejavnosti, dejavnosti 
izvedljivosti, usklajevanja, spremljanja, 
nadzora, revizije in ocenjevanja, pa tudi 
presoje vplivov na okolje in strateške 
presoje vplivov na okolje, ki so potrebne 
neposredno za upravljanje tega instrumenta 
ter uresničitev njegovih ciljev, ter zlasti 
študije, sestanke, informacije, kartiranje 
infrastrukture, medinstitucionalno 
sodelovanje, diseminacijo, ozaveščanje in 
komunikacijo, stroške v zvezi z omrežji IT, 
ki so povezani z izmenjavo informacij, 
skupaj z vsemi drugimi stroški za tehnično 
in upravno pomoč, ki so lahko potrebni za 
upravljanje tega instrumenta ali izvajanje 
smernic, določenih za posamezni sektor;

Or. en

Predlog spremembe 236
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) „postopek posvetovanja“ pomeni 
primeren in ustrezen postopek, ki spoštuje 
Aarhuško konvencijo, kot je določeno v 
Direktivi 2003/4 in v skladu s katero se je 
treba pred sprejetjem projekta skupnega 
interesa posvetovati z vsemi zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi, kot določajo 
nacionalni predpisi in zakonodaja, da 
lahko te izrazijo svoje pomisleke in 
predloge v zvezi z navedenim projektom. 
Takšno posvetovanje ustreza zahtevam iz 
določb direktiv 85/337 in 2001/42.

Or. en

Obrazložitev

Vključevanje zadevnih prebivalcev in zainteresiranih strani s prošnjo, naj prispevajo mnenja 
vse od faze študije izvedljivosti in pred kakršnim koli dokončnim sprejetjem projekta skupnega 
interesa, je ključni dejavnik za preprečevanje škode za okolje in javno zdravje in se zahteva v 
členu 6 Direktive 2001/42/ES.

Predlog spremembe 237
Phil Bennion

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva 
kot ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov;

Or. en
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Obrazložitev

V nekaterih primerih je lahko za premagovanje ozkih grl potrebna nadgradnja ali obnova.

Predlog spremembe 238
Zigmantas Balčytis

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva 
kot ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z vzpostavitvijo nove 
infrastrukture – ali z bistveno 
posodobitvijo obstoječe, da bi tako 
povečali njeno zmogljivost –, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov;

Or. en

Predlog spremembe 239
Tanja Fajon

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni v prometnem 
sektorju fizično ali tehnično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost in motnje tokov 
na dolge razdalje in čezmejnih tokov.
Takšno ozko grlo je mogoče odpraviti z
vzpostavitvijo nove infrastrukture – ali 
bistveno nadgradnjo obstoječe 
infrastrukture, da bi tako povečali njeno 
zmogljivost –, kot so mostovi ali predori, ki 
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odpravljajo težave, kot so na primer 
nakloni, polmeri loka zavoja, širine tirov.
Potreba po nadgradnji obstoječe 
infrastrukture se ne upošteva kot ozko grlo;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „ozko grlo“ se uporablja v okviru prometne infrastrukture; zato mora biti opredelitev 
omejena na prometni sektor. Opredelitev, ki jo predlaga Komisija, je preveč omejujoča in ne 
upošteva vseh situacij, ki v praksi povzročajo ozka grla. Zadnji stavek opredelitve, ki jo 
predlaga Komisija, je zavajajoč, saj meša opredelitev ozkega grla z ukrepi za odpravo le-
tega, zato ga je treba črtati.

Predlog spremembe 240
Jelko Kacin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva 
kot ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni v prometnem 
sektorju fizično ali tehnično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost in motnje tokov 
na dolge razdalje in čezmejnih tokov.
Takšno ozko grlo je mogoče odpraviti z
vzpostavitvijo nove infrastrukture – ali 
bistveno nadgradnjo obstoječe 
infrastrukture, da bi tako povečali njeno 
zmogljivost –, kot so mostovi ali predori, ki 
odpravljajo težave, kot so na primer 
nakloni, polmeri loka zavoja, širine tirov;

Or. en

Predlog spremembe 241
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi, zapornice, valolomi, rečni 
pragovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, mere mostov in plovnih poti ter
širine tirov ali z nadgradnjo odsekov
infrastrukture, razvrščenih kot nižji, da bi 
bili na enaki ravni kot ostali deli omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Ozka grla morajo pokrivati vse načine prevoza. Odpraviti jih je mogoče z novo 
infrastrukturo, toda v nekaterih primerih je nadgradnja obstoječe infrastrukture stroškovno 
učinkovitejša.

Predlog spremembe 242
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva 
kot ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov;

Or. en
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Predlog spremembe 243
Romana Jordan

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva 
kot ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ v transportnem sektorju
pomeni fizično ali tehnično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja ali oviranje
sistema, kar vpliva na neprekinjenost tokov 
na dolge razdalje in čezmejnih tokov. 
Takšno ozko grlo je mogoče odpraviti z
izgradnjo nove ali bistveno nadgradnjo 
obstoječe infrastrukture z namenom 
izboljšanja njene kapacitete, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov;

Or. sl

Obrazložitev

Termin "ozko grlo" se uporablja v kontekstu prometne infrastrukture, zato mora biti definicija 
primerno omejena. Definicija Evropske komisije ne naslavlja vseh ključnih dejanskih razmer, 
ki privedejo do "ozkega grla". Zadnji stavek definicije je potrebno izbrisati, saj je to le način 
odpravljanja "ozkih grl" in zato ne spada v definicijo.

Predlog spremembe 244
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti tako z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov, kot tudi z nadgradnjo
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obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;

obstoječe infrastrukture, ki lahko prinese 
znatno izboljšanje s tehničnimi 
inovacijami, ki bodo odpravile omejitve 
ozkega grla;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z analizo stroškov in koristi ter strateško presojo vplivov na okolje se lahko za 
hitrejšo in stroškovno učinkovito odpravo ozkega grla uporabi katera koli ustrezna in 
trajnostna rešitev, ki ne sme izključevati nadgradnje obstoječe infrastrukture, če ta obstaja.

Predlog spremembe 245
Michael Cramer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki
povzroči prenehanje delovanja sistema, 
kar vpliva na neprekinjenost tokov na 
dolge razdalje. Takšno ozko grlo je 
mogoče odpraviti z novo infrastrukturo, 
kot so mostovi ali predori, ki odpravljajo 
težave, kot so na primer nakloni, polmeri 
loka zavoja, širine tirov. Potreba po 
nadgradnji obstoječe infrastrukture se ne 
upošteva kot ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično, 
operativno ali organizacijsko oviro, ki
prekinja ali ovira neprekinjenost
prometnih tokov. Takšno ozko grlo je 
mogoče odpraviti predvsem z
učinkovitejšo uporabo ali nadgradnjo in 
prenovo obstoječe infrastrukture. Če to ne 
zadošča, je morda treba zgraditi novo 
infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 246
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
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vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;

vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ali s prilagojeno 
infrastrukturo, kot so obvoznice, ki 
odpravljajo težave, kot so na primer 
nakloni, polmeri loka zavoja, širine tirov.
Potreba po nadgradnji obstoječe 
infrastrukture se ne upošteva kot ozko grlo;

Or. fr

Predlog spremembe 247
Artur Zasada

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12)  „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni v prometnem 
sektorju fizično ali tehnično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost in motnje 
prometnih zmogljivosti tokov na dolge 
razdalje in čezmejnih tokov. Takšno ozko 
grlo je mogoče odpraviti z vzpostavitvijo 
nove infrastrukture ali z bistveno 
posodobitvijo ali sanacijo obstoječe 
infrastrukture, da bi tako povečali njene 
zmogljivosti, kot so mostovi, zapornice, 
valolomi, rečni pragovi ali predori, ki 
odpravljajo težave, kot so na primer 
nakloni, polmeri loka zavoja, širine tirov in 
globina plovnih poti, ali z nadgradnjo 
odsekov infrastrukture, razvrščenih kot 
nižji, da bi bili na enaki ravni kot ostali 
deli omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 248
Philip Bradbourn
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva 
kot ozko grlo;

(12) „prometno ozko grlo“ pomeni fizično 
oviro, ki povzroči prenehanje delovanja 
sistema, kar vpliva na neprekinjenost
prometnih tokov, in ki jo je mogoče
premagati z vzpostavitvijo nove 
infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih je lahko za premagovanje ozkih grl potrebna nadgradnja ali obnova. 
Poleg tega težave z zastoji ne nastajajo samo v železniškem sektorju in ne vedno le zaradi 
fizičnih ovir.

Predlog spremembe 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;

(12) „prometno ozko grlo“ pomeni fizično
in/ali funkcionalno oviro, ki povzroči 
prenehanje delovanja sistema, kar vpliva 
na neprekinjenost prometnih tokov na 
dolge razdalje, in ki jo je mogoče
premagati z novo infrastrukturo ali z 
bistveno posodobitvijo obstoječe 
infrastrukture;

Or. fr
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Obrazložitev

Težave z zastoji, povezane z ozkimi grli, je mogoče rešiti z gradnjo ali posodobitvijo 
infrastrukture. Pomembno je, da se ne omejuje upravičenost do financiranja v skladu s to 
uredbo za določena gradnje, ki prispevajo k ciljem IPE.

Predlog spremembe 250
Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva 
kot ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično in/ali 
funkcionalno oviro, ki povzroči 
prenehanje delovanja sistema, kar vpliva 
na neprekinjenost tokov na dolge razdalje.
Takšno ozko grlo je mogoče odpraviti z 
novo infrastrukturo in/ali s sanacijo 
obstoječe, kot so mostovi ali predori, ki 
odpravljajo težave, kot so na primer 
nakloni, polmeri loka zavoja, širine tirov;

Or. en

Predlog spremembe 251
António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično in/ali 
funkcionalno oviro, ki povzroči 
prenehanje delovanja sistema, kar vpliva 
na neprekinjenost tokov na dolge razdalje, 
odpraviti pa ga je mogoče z vzpostavitvijo 
nove infrastrukture. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;
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ozko grlo;

Or. pt

Predlog spremembe 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji
obstoječe infrastrukture se ne upošteva 
kot ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično in/ali 
funkcionalno oviro, ki povzroči 
prenehanje delovanja sistema, kar vpliva 
na neprekinjenost tokov na dolge razdalje.
Takšno ozko grlo je mogoče odpraviti z
vzpostavitvijo nove infrastrukture ali s 
prenovo in nadgradnjo obstoječe;

Or. en

Predlog spremembe 253
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki
povzroči prenehanje delovanja sistema, 
kar vpliva na neprekinjenost tokov na 
dolge razdalje. Takšno ozko grlo je 
mogoče odpraviti z novo infrastrukturo, 
kot so mostovi ali predori, ki odpravljajo 
težave, kot so na primer nakloni, polmeri 
loka zavoja, širine tirov. Potreba po 
nadgradnji obstoječe infrastrukture se ne 
upošteva kot ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično, 
operativno ali organizacijsko oviro, ki
prekinja ali ovira neprekinjenost
prometnih ali energetskih tokov. Takšno 
ozko grlo je mogoče odpraviti predvsem z
učinkovitejšo uporabo ali nadgradnjo in 
prenovo obstoječe infrastrukture. Če to ne 
zadošča, je morda treba zgraditi novo 
infrastrukturo;
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Or. en

Predlog spremembe 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji 
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo; na področju energije „ozko 
grlo“ pomeni pomanjkanje zmogljivosti za 
medsebojno povezovanje bodisi zaradi 
odsotnosti infrastrukture bodisi zaradi 
omejenega fizičnega pretoka ali 
neuspešnega upravljanja sistema;

Or. en

Predlog spremembe 255
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično in/ali 
funkcionalno oviro, ki povzroči 
prenehanje delovanja sistema, kar vpliva 
na neprekinjenost tokov na dolge razdalje.
Takšno ozko grlo je mogoče odpraviti z 
novo infrastrukturo in/ali z nadgradnjo ali 
posodobitvijo obstoječe;
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obstoječe infrastrukture se ne upošteva 
kot ozko grlo;

Or. en

Predlog spremembe 256
Jörg Leichtfried

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče
odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;

(12) „ozko grlo“ pomeni v prometu fizično
in/ali funkcionalno oviro, ki povzroči 
prenehanje delovanja sistema, kar vpliva 
na neprekinjenost tokov na dolge razdalje, 
odpraviti pa ga je mogoče z razširitvijo in 
posodobitvijo obstoječe infrastrukture
in/ali z vzpostavitvijo nove infrastrukture;

Or. de

Obrazložitev

Leta 2008 se je sistem celinskih plovnih poti, ki v dolžino meri 40 929 km, redno uporabljal za 
prevoz blaga. Odpravljanje ozkih grl običajno vključuje ukrepe za izboljšanje obstoječih 
plovnih poti.

Predlog spremembe 257
Sprememba

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „ozko grlo“ pomeni fizično oviro, ki 
povzroči prenehanje delovanja sistema, kar 
vpliva na neprekinjenost tokov na dolge 
razdalje. Takšno ozko grlo je mogoče 

(12) „ozko grlo“ pomeni fizično in/ali 
funkcionalno oviro, ki povzroči 
prenehanje delovanja sistema, kar vpliva 
na neprekinjenost tokov na dolge razdalje.
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odpraviti z novo infrastrukturo, kot so 
mostovi ali predori, ki odpravljajo težave, 
kot so na primer nakloni, polmeri loka 
zavoja, širine tirov. Potreba po nadgradnji
obstoječe infrastrukture se ne upošteva kot 
ozko grlo;

Takšno funkcionalno oviro je mogoče 
odpraviti z izboljšanjem obstoječe 
infrastrukture in/ali s vzpostavitvijo nove 
infrastrukture;

Or. de

Obrazložitev

Ozka grla v sistemu celinskih plovnih poti običajno zahtevajo ukrepe za izboljšanje obstoječih 
plovnih poti. Ta opredelitev mora torej upoštevati posebne zahteve prometa po celinskih 
plovnih poteh.

Predlog spremembe 258
Jim Higgins

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) „izolirano omrežje“ je železniško 
omrežje države članice ali njegov sestavni 
del, kot je opredeljen v členu 3 (qq) 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [smernice za 
TEN-T];

Or. en

Predlog spremembe 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za povezovanje Evrope 
omogoča pripravo in izvajanje projektov 
skupnega interesa v okviru politike 
vseevropskih omrežij za energetski, 
prometni in telekomunikacijski sektor.

Instrument za povezovanje Evrope 
omogoča pripravo in izvajanje projektov 
skupnega interesa v okviru politike 
vseevropskih omrežij za energetski, 
prometni in telekomunikacijski sektor.
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Instrument za povezovanje Evrope podpira 
zlasti izvajanje projektov, katerih cilj je 
razvoj in izgradnja nove ali posodobitev 
obstoječe infrastrukture na področju 
prometa, energetike in telekomunikacij.
Zato instrument za povezovanje Evrope 
upošteva naslednje cilje:

Instrument za povezovanje Evrope podpira 
zlasti izvajanje projektov, katerih cilj je 
razvoj in izgradnja nove ali posodobitev in 
sanacija obstoječe infrastrukture na 
področju prometa, energetike in 
telekomunikacij. Zato instrument za 
povezovanje Evrope upošteva naslednje 
cilje:

Or. en

Predlog spremembe 260
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti ter gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe prek 
kombinacije finančnih instrumentov in 
neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski uniji v 
smislu konkurenčnosti ter ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe,
prek kombinacije finančnih instrumentov 
in neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merila z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe. Ta cilj bi moral biti osredotočen 
zlasti na regije, prikrajšane z vidika 
naravnih in demografskih danosti, kot so 
najbolj oddaljene regije.

Or. pt

Obrazložitev

Pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020, s katero se spodbuja pametna, trajnostna in 
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vključujoča rast, bi bilo treba upoštevati vse regije EU, da bi tako spodbudili pravično in 
uravnoteženo rast.

Predlog spremembe 261
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti ter gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe prek 
kombinacije finančnih instrumentov in 
neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski uniji v 
smislu konkurenčnosti ter ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe,
prek kombinacije finančnih instrumentov 
in neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merila z deležem 
posameznega omrežja, dograjenim s 
pomočjo projektov skupnega interesa,
obsegom zasebnih naložb, ki jih bodo 
pritegnili projekti skupnega interesa, in
deležem posameznega omrežja, 
dograjenim s pomočjo projektov skupnega 
interesa, ki so bili izvedeni s finančnimi 
instrumenti iz te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 262
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih,
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visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti ter gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe prek 
kombinacije finančnih instrumentov in 
neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

visoko zmogljivih in trajnostnih
vseevropskih omrežij, ki bodo celotni 
Evropski uniji zagotovila pogoje, ki so 
potrebni za večjo ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo znotraj enotnega trga,
ter ustvarila okolje, ki bo ugodnejše za 
zasebne in javne naložbe, prek kombinacije 
finančnih instrumentov in neposredne 
podpore Unije ter z izkoriščanjem sinergij 
med sektorji. Izpolnitev tega cilja se bo
merila z obsegom javnih in zasebnih 
naložb v projekte skupnega interesa in 
zlasti z obsegom javnih in zasebnih naložb 
v projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

Or. fr

Predlog spremembe 263
Michael Cramer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti ter gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe prek 
kombinacije finančnih instrumentov in
neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

(a) prispevati k pametnemu, trajnostnemu 
in vključujočemu razvoju sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski uniji v 
smislu zmanjševanja zunanjih stroškov, 
izboljševanja konkurenčnosti ter 
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije 
znotraj enotnega trga ter ustvarila okolje, ki 
bo ugodnejše za zasebne in javne naložbe,
prek kombinacije finančnih instrumentov, 
kot so uporaba prihodkov od uporabe 
načela onesnaževalec plača, neposredne 
podpore Unije ter z izkoriščanjem sinergij 
med sektorji. Izpolnitev tega cilja se bo
merila z obsegom javnih in zasebnih 
naložb v projekte skupnega interesa in 
zlasti z obsegom javnih in zasebnih naložb 
v projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
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uredbe, ter z ustreznim deležem tveganj, 
dobičkov in izgub med javnimi in 
zasebnimi vlagatelji;

Or. en

Predlog spremembe 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti ter gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe prek 
kombinacije finančnih instrumentov in 
neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski uniji v 
smislu konkurenčnosti ter ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe,
prek kombinacije finančnih instrumentov 
in neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merila z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe. Izpolnjevati bo treba načela 
tehnološke nevtralnosti in zagotoviti 
ravnotežje med učinkovitostjo in stroški;

Or. fr

Predlog spremembe 265
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a



PE496.337v01-00 102/135 AM\912704SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti ter gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe
prek kombinacije finančnih instrumentov 
in neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski uniji v 
smislu ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije znotraj enotnega trga, prek 
kombinacije finančnih instrumentov in 
neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merila z 
učinkovitostjo naložb v projekte skupnega 
interesa in zlasti v tiste projekte skupnega 
interesa, ki so bili izvedeni s finančnimi 
instrumenti iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost naložb, ki prinašajo dokončanje projektov skupnega interesa v pričakovanem 
časovnem okviru, je edina zanesljiva metoda za ocenjevanje prispevka k trajnostni in 
vključujoči rasti: delež javnih ali zasebnih sredstev sam po sebi ne zagotavlja zanesljivega 
rezultata.

Predlog spremembe 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti ter gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo upoštevala prihodnje prometne 
tokove in koristila celotni Evropski uniji v 
smislu konkurenčnosti ter ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
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ugodnejše za zasebne in javne naložbe prek 
kombinacije finančnih instrumentov in 
neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe,
prek kombinacije finančnih instrumentov 
in neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merila z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 267
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti ter gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe prek 
kombinacije finančnih instrumentov in 
neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski uniji v 
smislu konkurenčnosti ter ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe,
prek kombinacije finančnih instrumentov
in neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merila z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe. Izpolnitev tega cilja se bo merila 
tudi s skupnim učinkom teh projektov 
skupnega interesa na splošne cilje 
strategije Evropa 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 268
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti ter gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne in javne naložbe 
prek kombinacije finančnih instrumentov 
in neposredne podpore Unije ter z 
izkoriščanjem sinergij med sektorji.
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe;

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski uniji v 
smislu konkurenčnosti ter ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije znotraj 
enotnega trga ter ustvarila okolje, ki bo 
ugodnejše za zasebne, javne ali javno-
zasebne naložbe, prek kombinacije 
finančnih instrumentov in neposredne 
podpore Unije ter z izkoriščanjem sinergij 
med sektorji. Izpolnitev tega cilja se bo
merila z obsegom javnih, zasebnih in
javno-zasebnih naložb v projekte skupnega 
interesa in zlasti z obsegom javnih in 
zasebnih naložb v projekte skupnega 
interesa, ki so bili izvedeni s finančnimi 
instrumenti iz te uredbe;

Or. es

Predlog spremembe 269
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanje
deleža obnovljive energije na 20 odstotkov 
do leta 2020 ter hkrati zagotoviti večjo 
solidarnost med državami članicami.

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanja
deleža energije iz obnovljivih virov na 
20 odstotkov do leta 2020 ter hkrati 
zagotoviti večjo solidarnost med državami 
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članicami. Izpolnitev tega cilja se bo 
merila z deležem evropskih ciljev, ki bodo 
doseženi s pomočjo projektov iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 270
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja
energetske učinkovitosti in povečanje
deleža obnovljive energije na 20 odstotkov 
do leta 2020 ter hkrati zagotoviti večjo 
solidarnost med državami članicami.

(b) omogočiti Uniji doseganje trajnostnih 
razvojnih ciljev, vključno z 20-odstotnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov,
20-odstotnim izboljšanjem energetske 
učinkovitosti in povečanjem deleža 
energije iz obnovljivih virov na 
20 odstotkov do leta 2020, ter hkrati 
zagotoviti večjo solidarnost med državami 
članicami.

Or. fr

Predlog spremembe 271
Michael Cramer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja
energetske učinkovitosti in povečanje
deleža obnovljive energije na 20 odstotkov 
do leta 2020 ter hkrati zagotoviti večjo 
solidarnost med državami članicami.

(b) omogočiti Uniji, da do leta 2020 v 
primerjavi z ravnmi iz leta 1990 doseže 
20-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, 20-odstotno 
izboljšanje energetske učinkovitosti in 
povečanje deleža energije iz obnovljivih 
virov na 20 odstotkov do leta 2020 ter 
hkrati zagotovi večjo solidarnost med 
državami članicami.
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Or. en

Predlog spremembe 272
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanje
deleža obnovljive energije na 20 odstotkov 
do leta 2020 ter hkrati zagotoviti večjo 
solidarnost med državami članicami.

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanja
deleža energije iz obnovljivih virov na 
20 odstotkov do leta 2020 ter hkrati 
zagotoviti večjo solidarnost med državami 
članicami z naložbami v energetsko 
učinkovitost, obnovljive vire energije in 
pametna omrežja za prenos in distribucijo 
električne energije.

Or. en

Predlog spremembe 273
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanje
deleža obnovljive energije na 20 odstotkov 
do leta 2020 ter hkrati zagotoviti večjo 
solidarnost med državami članicami.

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanja
deleža energije iz obnovljivih virov na 
20 odstotkov do leta 2020 ter prispevati k 
doseganju ciljev za leto 2050 in hkrati 
zagotoviti večjo solidarnost med državami 
članicami.

Or. sv
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Predlog spremembe 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanje
deleža obnovljive energije na 20 odstotkov 
do leta 2020 ter hkrati zagotoviti večjo 
solidarnost med državami članicami.

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanja
deleža energije iz obnovljivih virov na 
20 odstotkov do leta 2020 ter hkrati 
zagotoviti večjo solidarnost med državami 
članicami. Metodologija, določena za 
naknadno vrednotenje učinkovitosti in 
uspešnosti instrumenta, vključuje 
posvetovanje med državami članicami.

Or. pl

Predlog spremembe 275
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanje
deleža obnovljive energije na 20 odstotkov 
do leta 2020 ter hkrati zagotoviti večjo 
solidarnost med državami članicami.

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanja
deleža energije iz obnovljivih virov na 
20 odstotkov do leta 2020 ter hkrati 
zagotoviti večjo solidarnost med državami 
članicami. Poleg teh ciljev je treba 
ustrezno upoštevati dolgoročne cilje za 
zmanjševanje stopenj emisij CO2, ki so 
določeni v načrtu za prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050.

Or. it
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Predlog spremembe 276
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanje
deleža obnovljive energije na 20 odstotkov 
do leta 2020 ter hkrati zagotoviti večjo 
solidarnost med državami članicami.

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanja
deleža energije iz obnovljivih virov na 
20 odstotkov do leta 2020 ter hkrati 
zagotoviti večjo solidarnost med državami 
članicami pri napredovanju k posebnim 
mejnikom za 40-, 60- in 80-odstotno 
znižanje domačih emisij do leta 2030, 
2040 oziroma 2050.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je opozoriti na posebne mejnike v posameznih sektorjih, ki jih je Evropski parlament 
potrdil v resoluciji o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami 
ogljika do leta 2050, sprejeti februarja letos.

Predlog spremembe 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) omogočiti Uniji, da doseže cilj 
zanesljive oskrbe z energijo, in sicer tudi z 
diverzifikacijo.

Or. pl
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Predlog spremembe 278
Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zagotoviti razvoj infrastrukture, ki 
spoštuje okolje kot celoto v skladu s 
predhodnimi študijami, kot je opredeljeno 
v členu 3ra Uredbe (EU) št. XXXX/2012 
[smernice za TEN-T], ob upoštevanju 
skupnega učinka projektov na biotsko 
raznovrstnost in onesnaženost vode in tal.

Or. fr

Predlog spremembe 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – opomba

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov1, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanje
deleža obnovljive energije na 20 odstotkov 
do leta 2020 ter hkrati zagotoviti večjo 
solidarnost med državami članicami.

(b) omogočiti Uniji doseganje ciljev 20-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov1, 20-odstotnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti in povečanja
deleža energije iz obnovljivih virov na 
20 odstotkov do leta 2020 ter hkrati 
zagotoviti večjo solidarnost med državami 
članicami.

1 Pod ustreznimi pogoji do 30 %. 1 Pod pogoji, ki jih je postavil Evropski 
svet, do 30 %.

Or. en

Predlog spremembe 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg splošnih ciljev iz člena 3 mora 
instrument za povezovanje Evrope 
prispevati tudi k doseganju naslednjih 
sektorskih ciljev:

1. Brez poseganja v splošne cilje iz člena 3 
mora instrument za povezovanje Evrope 
prispevati tudi k doseganju naslednjih 
sektorskih ciljev:

Or. en

Predlog spremembe 281
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav, kar se meri s 
številom novih in izboljšanih čezmejnih 
povezav in odpravljenih ozkih grl na 
prometnih poteh, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE;

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav, kar se meri s 
številom novih in izboljšanih čezmejnih 
povezav in odpravljenih ozkih grl na
prometnih poteh za vse načine prevoza, za 
katere se je zagotovilo financiranje IPE;

Or. en

Predlog spremembe 282
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav, kar se meri s 
številom novih in izboljšanih čezmejnih 
povezav in odpravljenih ozkih grl na 
prometnih poteh, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE;

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav, tudi s pomočjo 
inovativnih pametnih prometnih sistemov, 
kar se meri s številom izboljšanih ali 
nadgrajenih čezmejnih povezav in 
odpravljenih ozkih grl na prometnih poteh, 
za katere se je zagotovilo financiranje IPE;

Or. en
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Obrazložitev

Ozka grla in manjkajoče povezave je mogoče stroškovno učinkovito odpraviti tako z 
izboljšanjem prometnih tokov z ustreznimi pametnimi prometnimi sistemi ali znatno 
nadgradnjo obstoječe neustrezne infrastrukture kot z gradnjo nove infrastrukture, kadar to 
povsem ustreza analizi stroškov in koristi in strateški presoji vplivov na okolje.

Predlog spremembe 283
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav, kar se meri s 
številom novih in izboljšanih čezmejnih 
povezav in odpravljenih ozkih grl na 
prometnih poteh, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE;

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav, kar se meri s 
številom novih in izboljšanih notranjih in
čezmejnih povezav ter odpravljenih ozkih
grl na prometnih poteh, za katere se je 
zagotovilo financiranje IPE;

Or. en

Predlog spremembe 284
Michael Cramer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav, kar se meri s 
številom novih in izboljšanih čezmejnih 
povezav in odpravljenih ozkih grl na 
prometnih poteh, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE;

(i) odpravljanje ozkih grl, izboljšanje 
povezanosti z mestnimi in regionalnimi 
vozlišči, vzpostavitev manjkajočih povezav
in izboljšanje železniških povezav z 
industrijskimi območji, kar se meri s 
številom čezmejnih odsekov in
industrijskih stranskih tirov, ki so bili po 
drugi svetovni vojni opuščeni ali odrezani 
in so zdaj obnovljeni in sanirani, ter s 
številom odpravljenih ozkih grl na 
prometnih poteh, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE;
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Or. en

Predlog spremembe 285
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav, kar se meri s 
številom novih in izboljšanih čezmejnih 
povezav in odpravljenih ozkih grl na 
prometnih poteh, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE;

(i) odpravljanje ozkih grl, vzpostavitev 
manjkajočih povezav in povezovanje 
čezmejnih odsekov, kar se meri s številom 
novih in izboljšanih čezmejnih povezav in 
odpravljenih ozkih grl na prometnih poteh, 
za katere se je zagotovilo financiranje IPE;

Or. es

Predlog spremembe 286
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja, cestnega omrežja in omrežja 
celinskih plovnih poti v EU-27, ki so 
nadgrajena v skladu z zahtevami
osrednjega omrežja, in s povečano dolžino 
železniškega omrežja za velike hitrosti v 
EU-27;

Or. en

Predlog spremembe 287
Sabine Wils
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino železniškega omrežja in omrežja
plovnih poti v EU-27;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na najbolj nizkoogljične in okolju prijazne načine prevoza se mora jasno in brez 
razlikovanja nanašati na vse plovne poti in železniško omrežje EU.

Predlog spremembe 288
Philip Bradbourn

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa v omrežjih,
zgrajenih ali izboljšanih s pomočjo te 
direktive, kar se meri z dolžino prometne 
infrastrukture, ki poteka preko EU-27
brez pomembnejših ozkih grl;

Or. en

Predlog spremembe 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega (ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
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in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino železniškega omrežja in omrežja 
plovnih poti, ki sta bili v EU-27 zgrajeni 
ali izboljšani s pomočjo te uredbe, in s 
številom ustvarjenih morskih avtocest;

Or. fr

Obrazložitev

Promet po plovnih poteh in morskih avtocestah sta, tako kot železniški promet, del dolgoročno 
trajnostnega in učinkovitega prometa. Poleg tega je sklicevanje na morske avtoceste 
pomembnejše glede na cilj trajnostnosti in učinkovitosti, bolj kot glede na cilj povezovanja in 
medsebojne povezanosti (v nasprotju s tem, kar predlagajo soporočevalci v predlogu 
spremembe št. 38).

Predlog spremembe 290
Jim Higgins

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27; ter 
zagotavljanje, da je po vsej dolžini cest v 
osrednjem omrežju v EU-27 ustrezno 
poskrbljeno za infrastrukturo, ki bo 
zagotavljala preskrbo vozil, ki uporabljajo 
te ceste, z alternativnimi gorivi, kakor tudi 
zmanjšanje števila smrtnih žrtev na 
cestnem omrežju v EU-27;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno se je zavedati, da bodo ceste v prihodnosti še vedno predstavljale ključni del 
prometnega omrežja EU. V zvezi s tem si je treba prizadevati za njihovo razogljičenje in 
zagotoviti prehod na obnovljive vire goriva za pogon cestnih vozil.
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Predlog spremembe 291
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnih in
učinkovitih prometnih sistemov. 
Doseganje tega cilja se meri z dolžino 
železniškega omrežja v EU-27, ki ustreza 
zahtevam iz člena 45(2) Uredbe (EU) št. 
XXXX/2012 [smernice za TEN-T], dolžino 
železniškega omrežja za velike hitrosti v 
EU-27, dolžino omrežja celinskih plovnih 
poti in dolžino po razredih v EU-27, 
dolžino cest v osrednjem omrežju v EU-
27, ki je ustrezno opremljena z 
infrastrukturo za oskrbovanje vozil z 
alternativnimi gorivi, ter z zmanjšanjem 
števila smrtnih žrtev v cestnem omrežju 
EU-27;

Or. en

Predlog spremembe 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti ter omrežja 
plovnih poti v EU-27, ki so nastala ali bila 
izboljšana s pomočjo te uredbe;

Or. en
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Predlog spremembe 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje kratkoročno in
dolgoročno trajnostnega in učinkovitega 
prometa, kar se meri z modalnim deležem 
železniškega prometa in dolžino ter 
stanjem konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27. Dolžina železniškega 
omrežja za velike hitrosti se lahko 
upošteva, če so te linije del načrta za 
izboljšanje železniških storitev v celotnem 
omrežju;

Or. en

Predlog spremembe 294
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27, dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27 in 
omrežjem pomorskih in rečnih pristanišč 
v EU-27;

Or. ro

Predlog spremembe 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega 
in učinkovitega prometa, kar se meri z
znanstveno metodologijo, ki bo jasno 
dokazala koristi financiranih projektov v 
gospodarskem in okoljskem smislu;

Or. en

Obrazložitev

Merjenje trajnostnosti in učinkovitosti z dolžino železniškega omrežja ne zadostuje. Sprejeti je 
treba zanesljivo metodologijo za dolgoročno merjenje tega.

Predlog spremembe 296
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnega
in učinkovitega prometa, kar se meri z 
dolžino konvencionalnega železniškega 
omrežja v EU-27 in dolžino železniškega 
omrežja za velike hitrosti v EU-27;

(ii) zagotavljanje dolgoročno trajnostnih in
učinkovitih prometnih sistemov. 
Doseganje tega cilja se meri z dolžino 
železniškega omrežja v EU-27, ki ustreza 
zahtevam iz člena 45(2) Uredbe (EU) št. 
XXXX/2012 [smernice za TEN-T], dolžino 
železniškega omrežja za velike hitrosti v 
EU-27, dolžino omrežja celinskih plovnih 
poti in dolžino po razredih v EU-27, 
dolžino cest v osrednjem omrežju v EU-
27, ki je ustrezno opremljena z 
infrastrukturo za oskrbovanje vozil z 
alternativnimi gorivi, ter z zmanjšanjem 
števila smrtnih žrtev v cestnem omrežju 
EU-27;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pomembnosti razogljičenja cestnega prometa je potrebno merilo za spremljanje 
napredka.
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Predlog spremembe 297
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) odpravljanje razlik med prometnimi 
infrastrukturami in sistemi v državah 
članicah. Doseganje tega cilja se meri z 
omrežjem hitrih cest in avtocest, dolžino 
konvencionalnega železniškega omrežja 
in železniškega omrežja za velike hitrosti 
ter številom novih ali posodobljenih 
pomorskih in celinskih pristanišč v 
državah članicah, ki so se pridružile Uniji 
1. maja 2004;

Or. ro

Predlog spremembe 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom pristanišč in letališč, 
povezanih z železniškim omrežjem.

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom celinskih in pomorskih
pristanišč ter letališč, povezanih med seboj 
in z železniškim omrežjem, ter s številom 
ustvarjenih večmodalnih logističnih 
platform.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je dati prednost povezavi z omrežjem celinskih plovnih poti in železniškim 
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omrežjem ter spodbujati medsebojne povezave med celinskimi in pomorskimi pristanišči ter 
letališči.

Predlog spremembe 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom pristanišč in letališč, 
povezanih z železniškim omrežjem.

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri z znanstveno metodologijo, ki bo 
jasno dokazala koristi financiranih 
projektov v gospodarskem in okoljskem 
smislu.

Or. en

Obrazložitev

Merjenje povezovanja in medsebojne povezanosti načinov prevoza ter interoperabilnosti s 
številom pristanišč in letališč ne zadostuje. Sprejeti je treba zanesljivo metodologijo za 
dolgoročno merjenje tega.

Predlog spremembe 300
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom pristanišč in letališč, 
povezanih z železniškim omrežjem.

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom industrijskih središč,
pristanišč in letališč, povezanih z 
železniškim omrežjem.
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Or. ro

Predlog spremembe 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom pristanišč in letališč, 
povezanih z železniškim omrežjem.

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti
in dostopnosti prometnih storitev.
Doseganje tega cilja se meri s številom 
pristanišč in letališč, povezanih z 
železniškim omrežjem.

Or. en

Obrazložitev

Dostopnost je cilj, ki se omenja v predlogu TEN-T (člena 4(1)(d) in 4(2)(k))ter tudi v uvodni 
izjavi 31 predloga IPE. Zato se mora odražati v ciljih, ki jih poudarja uredba o IPE.

Predlog spremembe 302
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom pristanišč in letališč, 
povezanih z železniškim omrežjem.

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom pristanišč in letališč, 
povezanih z železniškim omrežjem, 
učinkovitim uvajanjem ERTMS, RIS in 
ITS, kot tudi s številom urbanih območij z 
integriranimi sistemi za logistično 
upravljanje brez emisij CO2.
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Or. en

Obrazložitev

Vključevanje in interoperabilnost morata vključevati tako omrežje in z njim povezano 
merjenje inteligentnih prometnih sistemov ali uporabljenih interoperabilnih varnostnih 
zmogljivosti kot tudi trajnostnost mestnih območij, kjer prihaja do zastojev, kot to zahteva 10 
ciljev bele knjige o prometu.

Predlog spremembe 303
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom pristanišč in letališč, 
povezanih z železniškim omrežjem.

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje večmodalnosti in
interoperabilnosti prometnih storitev.
Doseganje tega cilja se meri s številom 
pristanišč, letališč in prometnih vozlišč, 
povezanih z železniškim omrežjem.

Or. en

Predlog spremembe 304
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom pristanišč in letališč, 
povezanih z železniškim omrežjem.

(iii) optimizacija vključevanja in 
medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 
prometnih storitev. Doseganje tega cilja se 
meri s številom pristanišč in letališč,
večmodalnih logističnih platform in 
morskih avtocest, povezanih z železniškim 
omrežjem, ali takih, ki jih je mogoče 
povezati z njim.



PE496.337v01-00 122/135 AM\912704SL.doc

SL

Or. es

Predlog spremembe 305
Michael Cramer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii a) spodbujanje sprememb v smeri bolj 
trajnostnih načinov prevoza, kot sta 
železnica in trajnostni vodni promet, z 
namenom čim bolj zmanjšati vse okoljske 
in družbene stroške, vključno z nesrečami, 
izpusti toplogrednih plinov, onesnaževali 
zraka, hrupom, onesnaževanjem vode in 
tal, pa tudi zaščititi biotsko raznovrstnost, 
habitate in zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii a) priprava na prihodnje prometne 
tokove.

Or. en

Predlog spremembe 307
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Sophie Auconie

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii a) iv) omogočanje razogljičenja vseh 
načinov prevoza s prehodom na 
inovativne nizkoogljične in energetsko 
učinkovite prometne tehnologije ter z 
vpeljavo alternativnih pogonskih sistemov 
in zagotavljanjem ustrezne infrastrukture, 
ki je potrebna za podporo prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo in prometni 
sistem.

Or. en

Predlog spremembe 308
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanje dodatnega čezmejnega 
povezovanja notranjega energetskega trga 
ter interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij, vključno z zagotavljanjem, da ni 
nobena država članica izločena iz 
evropskega omrežja, kar se meri s številom 
projektov, ki učinkovito povezujejo 
omrežja držav članic in odpravljajo 
notranja ozka grla;

(i) spodbujanje nadaljnjega čezmejnega 
povezovanja notranjega energetskega trga 
ter interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij, vključno z zagotavljanjem, da ni 
nobena država članica izločena iz 
evropskega omrežja ali odvisna od enega 
vira, kar se meri s številom projektov, ki 
učinkovito prispevajo h konkurenci med 
viri in zbliževanju cen, tako da povezujejo 
omrežja držav članic in odpravljajo 
notranja ozka grla;

Or. en

Predlog spremembe 309
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanje dodatnega čezmejnega 
povezovanja notranjega energetskega trga 
ter interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij, vključno z zagotavljanjem, da ni 
nobena država članica izločena iz 
evropskega omrežja, kar se meri s številom 
projektov, ki učinkovito povezujejo 
omrežja držav članic in odpravljajo 
notranja ozka grla;

(i) spodbujanje nadaljnjega čezmejnega 
povezovanja notranjega energetskega trga 
ter interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij, vključno z zagotavljanjem, da ni 
nobena država članica izločena iz 
evropskega omrežja, kar se meri s številom
dokončanih projektov, ki učinkovito 
povezujejo omrežja posameznih držav 
članic z omrežji sosednjih držav članic, 
deležem nacionalne porabe, ki se lahko 
zagotovi s povezavami z evropskim 
omrežjem, in z odpravljanjem notranjih 
ozkih grl;

Or. en

Predlog spremembe 310
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanje dodatnega čezmejnega
povezovanja notranjega energetskega trga 
ter interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij, vključno z zagotavljanjem, da ni 
nobena država članica izločena iz 
evropskega omrežja, kar se meri s številom 
projektov, ki učinkovito povezujejo 
omrežja držav članic in odpravljajo 
notranja ozka grla;

(i) spodbujanje nadaljnjega povezovanja 
notranjega energetskega trga ter čezmejne
interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij, vključno z zagotavljanjem razvoja 
pametnih omrežij, nadaljnjega 
uveljavljanja obnovljivih virov energije in 
tega, da ni nobena država članica izločena 
iz evropskega omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanje dodatnega čezmejnega 
povezovanja notranjega energetskega trga 
ter interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij, vključno z zagotavljanjem, da ni 
nobena država članica izločena iz 
evropskega omrežja, kar se meri s številom 
projektov, ki učinkovito povezujejo 
omrežja držav članic in odpravljajo 
notranja ozka grla;

(i) spodbujanje nadaljnjega čezmejnega 
povezovanja notranjega energetskega trga 
ter interoperabilnosti električnih, naftnih in 
plinskih omrežij, vključno z 
zagotavljanjem, da ni nobena država 
članica izločena iz evropskega omrežja, kar 
se meri s številom projektov, ki učinkovito 
povezujejo omrežja držav članic in 
odpravljajo notranja ozka grla;

Or. pl

Predlog spremembe 312
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanje dodatnega čezmejnega 
povezovanja notranjega energetskega trga 
ter interoperabilnosti električnih in
plinskih omrežij, vključno z 
zagotavljanjem, da ni nobena država 
članica izločena iz evropskega omrežja, kar 
se meri s številom projektov, ki učinkovito
povezujejo omrežja držav članic in 
odpravljajo notranja ozka grla;

(i) spodbujanje čezmejnega povezovanja 
notranjega energetskega trga ter 
interoperabilnosti električnih omrežij in 
omrežij zemeljskega plina ter uvedbe 
pametnih domačih energetskih omrežij, in 
sicer z zagotavljanjem, da ni nobena 
država članica izločena iz evropskega 
omrežja, kar se meri s številom projektov, 
ki učinkovito krepijo omrežja držav članic 
in odpravljajo notranja ozka grla;

Or. en

Obrazložitev

Medsebojno povezovanje držav članic nista edina in najbolj zanesljiva rešitev za odpravo 
ozkih grl, čeprav zagotavljata, da nobena država članica ne bo izločena: razvoj lokalnih 
pametnih energetskih omrežij bi lahko pripomogel k splošni prožnosti evropskega omrežja.
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Predlog spremembe 313
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanje dodatnega čezmejnega 
povezovanja notranjega energetskega trga 
ter interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij, vključno z zagotavljanjem, da ni 
nobena država članica izločena iz 
evropskega omrežja, kar se meri s številom 
projektov, ki učinkovito povezujejo 
omrežja držav članic in odpravljajo 
notranja ozka grla;

(i) spodbujanje okrepljene konkurence in
nadaljnjega čezmejnega povezovanja 
notranjega energetskega trga ter 
interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij, vključno z zagotavljanjem, da ni 
nobena država članica izločena iz 
evropskega omrežja, kar se meri s številom 
projektov, ki učinkovito povezujejo 
omrežja držav članic in odpravljajo 
notranja ozka grla;

Or. sv

Predlog spremembe 314
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) povečanje varnosti oskrbe Unije, kar se 
meri z razvojem odpornosti sistema in 
varnosti sistemskih operacij ter številom 
projektov, ki omogočajo raznolikost virov 
oskrbe, subjektov, ki sodelujejo pri oskrbi, 
in poti;

(ii) povečanje varnosti oskrbe Unije, kar se 
meri z razvojem odpornosti sistema in 
varnosti sistemskih operacij ter številom
dokončanih projektov, ki omogočajo 
raznolikost virov oskrbe, subjektov, ki 
sodelujejo pri oskrbi, in poti, ter s 
podaljšanjem obdobja domače oskrbe iz 
notranjih rezerv za nujne primere;

Or. ro

Predlog spremembe 315
Sabine Wils
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) povečanje varnosti oskrbe Unije, kar se 
meri z razvojem odpornosti sistema in 
varnosti sistemskih operacij ter številom 
projektov, ki omogočajo raznolikost virov 
oskrbe, subjektov, ki sodelujejo pri oskrbi, 
in poti;

(ii) povečanje varnosti oskrbe Unije, kar se 
meri z razvojem odpornosti sistema in 
varnosti sistemskih operacij ter številom 
projektov, ki omogočajo raznolikost in 
boljšo domačo uporabo virov oskrbe, 
subjektov, ki sodelujejo pri oskrbi, in poti;

Or. en

Obrazložitev

Razvoj pametnih domačih energetskih omrežij lahko pripomore k zagotavljanju zanesljivosti 
oskrbe.

Predlog spremembe 316
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) povečanje varnosti oskrbe Unije, kar se 
meri z razvojem odpornosti sistema in 
varnosti sistemskih operacij ter številom 
projektov, ki omogočajo raznolikost virov 
oskrbe, subjektov, ki sodelujejo pri oskrbi,
in poti;

(ii) povečanje energetske neodvisnosti
Unije, kar se meri z razvojem uvajanja 
pametnih omrežij, optimalno uporabo 
energetskih infrastrukturnih zmogljivosti,
ki vodi k večji energetski učinkovitosti, in
z vključevanjem porazdeljenih obnovljivih 
virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 317
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) povečanje varnosti oskrbe Unije, kar se 
meri z razvojem odpornosti sistema in 
varnosti sistemskih operacij ter številom 
projektov, ki omogočajo raznolikost virov 
oskrbe, subjektov, ki sodelujejo pri oskrbi, 
in poti;

(ii) povečanje varnosti oskrbe Unije, kar se 
meri z razvojem odpornosti sistema in 
varnosti sistemskih operacij ter številom 
projektov, ki omogočajo raznolikost virov 
oskrbe, dvosmernih povezav in subjektov, 
ki sodelujejo pri oskrbi, ter poti;

Or. en

Predlog spremembe 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), 
Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) povečanje varnosti oskrbe Unije, kar se 
meri z razvojem odpornosti sistema in 
varnosti sistemskih operacij ter številom 
projektov, ki omogočajo raznolikost virov 
oskrbe, subjektov, ki sodelujejo pri oskrbi, 
in poti;

(ii) povečanje varnosti oskrbe Unije v 
sektorjih električne energije in 
zemeljskega plina, kar se meri z razvojem 
odpornosti sistema, učinkovitosti in 
varnosti sistemskih operacij ter številom 
projektov, ki omogočajo dostop do 
domačih obnovljivih virov energije ter
raznolikost virov oskrbe, subjektov, ki 
sodelujejo pri oskrbi, in poti;

Or. en

Predlog spremembe 319
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja, predvsem s spodbujanjem 
vključevanja energije iz obnovljivih virov 

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja in javnega zdravja, 
predvsem s spodbujanjem vključevanja 
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v omrežje za prenos ter razvojem omrežij 
ogljikovega dioksida, kar se meri s 
prenosom obnovljive energije iz obratov za 
proizvodnjo v velike centre porabe in 
skladišča ter količino emisij CO2, ki bi 
nastale, če se ne bi izgradila infrastruktura 
v okviru zadevnih projektov, za katere se je 
zagotovilo financiranje IPE.

energije iz obnovljivih virov v omrežje za 
prenos, kar se meri s prenosom energije iz 
obnovljivih virov iz obratov za proizvodnjo 
v velike centre porabe in skladišča ter 
količino emisij CO2, ki bi nastale, če se ne 
bi izgradila infrastruktura v okviru 
zadevnih projektov, za katere se je 
zagotovilo financiranje IPE.

Or. en

Obrazložitev

Cilj zadeva integriran razvoj energije iz obnovljivih virov, medtem ko razvoj omrežij 
ogljikovega dioksida ni povezan z obnovljivimi viri.

Predlog spremembe 320
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in
varstvu okolja, predvsem s spodbujanjem 
vključevanja energije iz obnovljivih virov 
v omrežje za prenos ter razvojem omrežij 
ogljikovega dioksida, kar se meri s 
prenosom obnovljive energije iz obratov za 
proizvodnjo v velike centre porabe in 
skladišča ter količino emisij CO2, ki bi 
nastale, če se ne bi izgradila 
infrastruktura v okviru zadevnih
projektov, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE.

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju,
varstvu okolja in podnebnim ciljem Unije 
z zmanjšanjem povpraševanja po energiji 
v Uniji ter razvojem in vključevanjem
energije iz obnovljivih virov v prenosna in 
distribucijska omrežja, kar se meri z 
deležem energije iz obnovljivih virov v 
primerjavi s celotno količino energije, 
porabljene v Uniji, številom pametnih 
elektroenergetskih omrežij in skupno 
porabo energije za uresničevanje
projektov, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE.

Or. en

Predlog spremembe 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja, predvsem s spodbujanjem 
vključevanja energije iz obnovljivih virov 
v omrežje za prenos ter razvojem omrežij 
ogljikovega dioksida, kar se meri s 
prenosom obnovljive energije iz obratov za 
proizvodnjo v velike centre porabe in 
skladišča ter količino emisij CO2, ki bi 
nastale, če se ne bi izgradila infrastruktura 
v okviru zadevnih projektov, za katere se je 
zagotovilo financiranje IPE.

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja, predvsem s spodbujanjem 
vključevanja energije iz obnovljivih virov 
v omrežje za prenos, razvojem omrežij 
ogljikovega dioksida ter naložbami v 
trajnostni promet, kar se meri s prenosom 
energije iz obnovljivih virov iz obratov za 
proizvodnjo v velike centre porabe in 
skladišča ter količino emisij CO2, ki bi 
nastale, če se ne bi izgradila infrastruktura 
v okviru zadevnih projektov, za katere se je 
zagotovilo financiranje IPE.

Or. en

Predlog spremembe 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), 
Vittorio Prodi, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja, predvsem s spodbujanjem 
vključevanja energije iz obnovljivih virov 
v omrežje za prenos ter razvojem omrežij 
ogljikovega dioksida, kar se meri s 
prenosom obnovljive energije iz obratov za 
proizvodnjo v velike centre porabe in 
skladišča ter količino emisij CO2, ki bi 
nastale, če se ne bi izgradila infrastruktura 
v okviru zadevnih projektov, za katere se je 
zagotovilo financiranje IPE.

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja, predvsem s spodbujanjem 
vključevanja energije iz obnovljivih virov 
v omrežje za prenos ter razvojem omrežij 
ogljikovega dioksida, kar se meri s 
prenosom energije iz obnovljivih virov iz 
obratov za proizvodnjo v velike centre 
porabe in skladišča, deležem omogočenega 
upravljanja povpraševanja ter količino 
emisij CO2, ki bi nastale, če se ne bi 
izgradila infrastruktura v okviru zadevnih 
projektov, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE.

Or. en
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Obrazložitev

Projekte je treba presojati tudi glede na to, v kolikšni meri je mogoče upravljati 
povpraševanje navzgor ali navzdol.

Predlog spremembe 323
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja, predvsem s spodbujanjem 
vključevanja energije iz obnovljivih virov 
v omrežje za prenos ter razvojem omrežij
ogljikovega dioksida, kar se meri s 
prenosom obnovljive energije iz obratov za 
proizvodnjo v velike centre porabe in 
skladišča ter količino emisij CO2, ki bi 
nastale, če se ne bi izgradila infrastruktura 
v okviru zadevnih projektov, za katere se je 
zagotovilo financiranje IPE.

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja, predvsem s spodbujanjem 
vključevanja energije iz obnovljivih virov 
v omrežje za prenos ter razvojem pametnih 
energetskih omrežij, kar se meri s 
prenosom energije iz obnovljivih virov iz 
obratov za proizvodnjo v velike centre 
porabe in skladišča ter količino emisij 
CO2, ki bi nastale, če se ne bi izgradila 
infrastruktura v okviru zadevnih projektov, 
za katere se je zagotovilo financiranje IPE, 
ter s celotno proizvodnjo iz obnovljivih 
virov energije, vključenih v evropski 
energetski sistem.

Or. it

Predlog spremembe 324
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja, predvsem s spodbujanjem 
vključevanja energije iz obnovljivih virov 
v omrežje za prenos ter razvojem omrežij 
ogljikovega dioksida, kar se meri s 
prenosom obnovljive energije iz obratov za 

(iii) prispevanje k trajnostnemu razvoju in 
varstvu okolja, predvsem z zmanjševanjem 
emisij toplogrednih plinov in s
spodbujanjem vključevanja energije iz 
obnovljivih virov v omrežje za prenos ter 
razvojem omrežij ogljikovega dioksida, kar 
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proizvodnjo v velike centre porabe in 
skladišča ter količino emisij CO2, ki bi 
nastale, če se ne bi izgradila infrastruktura 
v okviru zadevnih projektov, za katere se je 
zagotovilo financiranje IPE.

se meri s prenosom energije iz obnovljivih 
virov iz obratov za proizvodnjo v velike 
centre porabe in skladišča ter količino 
emisij CO2, ki bi nastale, če se ne bi 
izgradila infrastruktura v okviru zadevnih 
projektov, za katere se je zagotovilo 
financiranje IPE.

Or. sv

Predlog spremembe 325
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi s strani malih in 
srednje velikih podjetij, kar se meri z 
ravnijo širokopasovne in ultrahitre 
širokopasovne pokritosti in številom 
gospodinjstev, ki so naročena na 
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi v malih in srednjih
podjetjih, kar se meri z ravnijo 
širokopasovne in ultrahitre širokopasovne 
pokritosti in številom gospodinjstev, ki so 
naročena na širokopasovne povezave 
hitrosti 100 Mb/s ali več;

Or. en

Predlog spremembe 326
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi s strani malih in 
srednje velikih podjetij, kar se meri z 
ravnijo širokopasovne in ultrahitre 
širokopasovne pokritosti in številom 

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi v malih in srednjih
podjetjih, z zagotovitvijo, da bodo imeli do 
leta 2020 vsi Evropejci dostop do hitrosti 
100 Mb/s in 50 % evropskih gospodinjstev 
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gospodinjstev, ki so naročena na 
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

do 1 Gb/s ali več;

Or. en

Predlog spremembe 327
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi s strani malih in 
srednje velikih podjetij, kar se meri z 
ravnijo širokopasovne in ultrahitre 
širokopasovne pokritosti in številom 
gospodinjstev, ki so naročena na 
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi v malih in srednjih
podjetjih, z zagotovitvijo, da bodo imeli do 
leta 2020 vsi Evropejci dostop do hitrosti 
100 Mb/s in 50 % evropskih gospodinjstev 
do 1 Gb/s ali več;

Or. en

Predlog spremembe 328
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi s strani malih in
srednje velikih podjetij, kar se meri z
ravnijo širokopasovne in ultrahitre 
širokopasovne pokritosti in številom 
gospodinjstev, ki so naročena na
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

(i) spodbujanje in ustvarjanje 
povpraševanja po širokopasovnih 
storitvah s spodbujanjem medomrežnega 
povezovanja in interoperabilnosti 
nacionalnih javnih storitev v spletu ter 
dostopa do teh omrežij, kar se meri z 
odstotkom državljanov in podjetij, ki 
uporabljajo javne storitve v spletu, ter 
čezmejno dostopnostjo teh storitev;
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(ia) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe s pomočjo finančnih 
instrumentov, da bi tako odgovorili na 
obstoječe in vedno večje povpraševanje,
tudi v malih in srednjih podjetjih, kar se 
meri z ravnijo širokopasovne in ultrahitre 
širokopasovne pokritosti in številom 
gospodinjstev, ki so naročena na 
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

Or. en

Predlog spremembe 329
James Elles

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi s strani malih in 
srednje velikih podjetij, kar se meri z 
ravnijo širokopasovne in ultrahitre 
širokopasovne pokritosti in številom 
gospodinjstev, ki so naročena na 
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, da se 
tako ustvarjajo delovna mesta in spodbuja 
rast, ter njihove uporabe, zlasti za 
povezovanje malih in srednjih podjetij, da 
bi ta postala konkurenčnejša; pri tem bi 
morala biti pokazatelj stopnje pokritosti s 
širokopasovnimi in ultrahitrimi 
povezavami hitrost nad 100 Mb/s, z 
namenom, da se čim prej v celoti dosežejo 
cilji Evropske digitalne agende;

Or. en

Predlog spremembe 330
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi s strani malih in
srednje velikih podjetij, kar se meri z 
ravnijo širokopasovne in ultrahitre 
širokopasovne pokritosti in številom 
gospodinjstev, ki so naročena na 
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, tudi v malih in srednjih
podjetjih, nenazadnje tudi zato, da bi 
zmanjšali digitalni razkorak med 
različnimi deli Unije; to se bo merilo z 
ravnijo širokopasovne in ultrahitre 
širokopasovne pokritosti in številom 
gospodinjstev, ki so naročena na 
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

Or. it

Predlog spremembe 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) spodbujanje medomrežnega 
povezovanja in interoperabilnosti 
nacionalnih javnih storitev v internetu ter 
dostopa do teh storitev, kar se meri z 
odstotkom državljanov in podjetij, ki 
uporabljajo javne storitve v internetu, ter 
čezmejno dostopnostjo teh storitev.

(ii) spodbujanje medomrežnega 
povezovanja in interoperabilnosti 
nacionalnih javnih storitev v internetu ter 
dostopa do teh storitev, kar se meri z 
odstotkom državljanov in podjetij, ki 
uporabljajo javne storitve v internetu, ter 
čezmejno dostopnostjo teh storitev. To bi 
moralo pripomoči k spodbujanju 
povpraševanja po takšnih storitvah in k 
nižjim stroškom poslovanja, medtem ko bi 
ohranili delovna mesta v teh javnih 
službah.

Or. en


