
PR\909973SL.doc PE491.110v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
Odbor za promet in turizem

2011/0302(COD)

20.7.2012

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta 
za povezovanje Evrope
(COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
Odbor za promet in turizem

Poročevalci: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

(Skupne seje odborov – člen 51 Poslovnika)



PE491.110v02-00 2/66 PR\909973SL.doc

SL

PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope
(COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0665),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0374/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju skupne razprave Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora 
za promet in turizem v skladu s členom 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za 
promet in turizem (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
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) Evropska unija za doseganje pametne, 
trajne in vključujoče rasti v skladu s cilji 
strategije Evropa 20201 potrebuje sodobno 
in visoko učinkovito infrastrukturo, ki bo 
prispevala k vzpostavitvi povezav in 
povezovanju Unije ter vseh njenih regij, 
zlasti na področju prometa, energetike in 
telekomunikacij. Te povezave bi morale 
omogočati izboljšanje prostega pretoka 
oseb, blaga, kapitala in zamisli ter s tem 
prispevati k konkurenčnejšemu 
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socialnemu tržnemu gospodarstvu in boju 
proti podnebnim spremembam.
__________________
1 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij: 
„Digitalna agenda za Evropo“, 26.8.2010, 
COM(2010)0245. 

Or. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. Temelji na prejšnji uvodni izjavi 2.

Predlog spremembe 2
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 ustanovitve instrumenta za 
povezovanje Evrope (IPE) je pospešitev 
naložb na področju vseevropskih omrežij 
ter zagotavljanje ustreznega javnega in 
zasebnega financiranja. Zato bi moral ta 
instrument omogočiti boljšo izrabo 
sinergije med sektorji prometa, energetike 
in telekomunikacij, kar bi okrepilo 
učinkovitost posredovanja Unije in 
omogočilo optimizacijo stroškov izvajnja.

Or. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. Temelji na prejšnjih uvodnih izjavah 1 in 3.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3



PR\909973SL.doc 7/66 PE491.110v02-00

SL

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. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. Glej predlog spremembe 2.

Predlog spremembe 4
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 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 

(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, interoperabilno 
in multimodalno 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 bi moralo 
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 bi se morala do leta 2030 
potrojiti, večina potniškega prometa na 
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po železnici, vsa letališča iz osrednjega 
omrežja morajo biti povezana z 
železniškim omrežjem; vsa pristanišča pa z 
železniškim tovornim omrežjem in po 
možnosti s sistemom celinskih plovnih 
poti.

srednje razdalje pa bi morala do leta 2050 
potekati po železnici; vsa letališča iz 
osrednjega omrežja bi morala biti 
povezana z železniškim omrežjem, vsa 
pristanišča pa z železniškim tovornim 
omrežjem in po možnosti s sistemom 
celinskih plovnih poti.

Or. fr

Predlog spremembe 5
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, in da je treba zato 
povečati sedanje vire za promet in 
mobilnost v različnih zadevnih 
proračunskih vrsticah; poleg tega meni, da 
bi bilo treba vzpostaviti instrument za 
usklajevanje in izboljšanje uporabe 
različnih virov za financiranje projektov na 
področju prometa ter vseh obstoječih 
finančnih sredstev in mehanizmov na 
ravni Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 6
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 

(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 
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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).

omrežje TEN-T nameniti 
500 milijard EUR, od česar bo treba po 
ocenah 250 milijard EUR vložiti v osrednje 
omrežje TEN-T.

Or. xm

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja, da je pomembno podporo Unije usmeriti v projekte, ki 
imajo lahko dejansko dodano vrednost. Poročevalci odstavek vnesejo kot novo uvodno izjavo 
(glej predlog spremembe 19).

Predlog spremembe 7
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. 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 
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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.

članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Komisija bi 
morala z ukrepi za tehnično pomoč 
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. Posebno pozornost 
bi morali nameniti težavam v zvezi s 
projektnim inženiringom, s katerimi bi se 
lahko soočile nekatere države članice, ter 
geografsko uravnoteženi porazdelitvi 
posameznih projektov.

Or. fr

Predlog spremembe 8
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 težav na trgu. 
Področja, za katera je treba zagotoviti 
financiranje, so dejansko povezana z 
izvajanjem javnih storitev (obsežna 
uporaba in interoperabilnost storitev e-
zdravja, e-identitete, podeljevanja e-javnih 
naročil in digitaliziranja evropske 
kulturne dediščine), 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 
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interoperabilnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Ker je Europeana tip javne storitve, ki naj bi na podlagi te uredbe prejela finančno podporo s 
100-odstotnim sofinanciranjem, je treba to v tej uvodni izjavi tudi navesti.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Finančni instrumenti, ki se bodo 
izvajali v skladu s to uredbo, izražajo 
pravila iz naslova VIII Uredbe (EU) 
št. XXX/2012 [nova finančna uredba] in 
delegiranega akta ter so usklajeni s pravili 
najboljše prakse, ki se uporabljajo za 
finančne instrumente.

črtano

Or. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. Glej predlog spremembe 18.

Predlog spremembe 10
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 

črtano
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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. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. Glej predlog spremembe 13.

Predlog spremembe 11
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 
skladu s cilji instrumenta za povezovanje 
Evrope (IPE), pri čemer ne smejo v celoti 
nadomestiti zasebnega financiranja. Pred 
odločitvijo o uporabi finančnih 
instrumentov mora Komisija izvesti 
predhodne ocene teh instrumentov.

(34) Čeprav se lahko bistveni delež 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.

Or. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. Glej predlog spremembe 14.
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Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Za izboljšanje uporabe proračuna v 
obliki nepovratnih sredstev bi bilo treba 
slednje podeljevati le projektom, ki 
ustvarjajo malo prihodkov oziroma jih 
sploh ne ustvarjajo.

Or. fr

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34b) 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.

Or. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
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razumljivega. Glej predlog spremembe 10.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Finančne instrumente je treba 
uporabljati za uresničevanje posebnih 
potreb trga v skladu s cilji IPE, pri čemer 
ne bi smeli v celoti nadomestiti zasebnega 
financiranja. Pred sprejetjem odločitve o 
uporabi finančnih sredstev bi morala 
Komisija izvesti predhodne ocene teh 
instrumentov, da bi preverila, da obstajajo 
neoptimalne naložbene razmere in da 
instrument ne bo ustvaril izkrivljanja trga. 
Projekt, financiran na podlagi 
inovativnega finančnega instrumenta, bi 
moral zagotavljati evropsko dodano 
vrednost, ustrezati ciljem strategije 
Evropa 2020, evropskemu proračunu 
zagotoviti učinek finančnega vzvoda, 
preprečiti vsakršno izkrivljanje 
konkurence, njegova vzdržnost pa bi 
morala temeljit na njegovih prihodkih.

Or. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. Glej predlog spremembe 11.

Predlog spremembe 15
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 

črtano
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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. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. Glej predlog spremembe 14.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Instrument za povezovanje Evrope 
mora predlagati finančne instrumente za 
spodbujanje znatne udeležbe vlagateljev iz 
zasebnega sektorja in finančnih institucij 
pri infrastrukturnih naložbah. Da bi bili 
finančni instrumenti dovolj privlačni za 
zasebni sektor, jih je treba oblikovati in 
izvajati ob upoštevanju poenostavitve in 
zmanjšanja upravnega bremena, pri čemer 
je treba upoštevati neko stopnjo prožnosti, 
da se bodo lahko prožno odzivali na 
določene potrebe po financiranju. Te 
instrumente je treba oblikovati na podlagi 
izkušenj v zvezi z izvajanjem finančnih 
instrumentov v večletnem finančnem 
okviru iz obdobja 2007–2013, kot so 
instrument za posojilna jamstva za projekte 
TEN-T, Sklad za financiranje na osnovi 
delitve tveganja ter sklad za energetiko, 
podnebne spremembe in infrastrukturo 
2020 (sklad Marguerite).

(37) Instrument za povezovanje Evrope bi 
moral predlagati finančne instrumente za 
spodbujanje znatne udeležbe vlagateljev iz 
zasebnega sektorja in finančnih institucij 
pri infrastrukturnih naložbah, s čimer bi 
ustvarili finančni vzvod za evropski 
proračun. Da bi bili finančni instrumenti 
dovolj privlačni za zasebni sektor, bi jih 
bilo treba oblikovati in izvajati ob 
upoštevanju poenostavitve in zmanjšanja 
upravnega bremena, pri čemer je treba 
upoštevati določeno stopnjo prožnosti, da 
se bodo lahko prožno odzivali na določene 
potrebe po financiranju. Te instrumente bi 
bilo treba oblikovati na podlagi izkušenj v 
zvezi z izvajanjem finančnih instrumentov 
v večletnem finančnem okviru iz 
obdobja 2007–2013, kot so instrument za 
posojilna jamstva za projekte TEN-T, 
Sklad za financiranje na osnovi delitve 
tveganja, sklad za energetiko, podnebne 
spremembe in infrastrukturo 2020 (sklad 
Marguerite) ter pilotno fazo obveznih 
posojil za financiranje projektov.

Or. fr
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Obrazložitev

V letih 2012 in 2013 bo potekala pilotna faza za obvezna posojila, namenjena financiranju 
projektov (projektne obveznice). Namen je odzvati se na potrebe kratkoročnega financiranja, 
obenem pa omogočiti izboljšanje instrumenta za njegovo izvajanje v okviru IPE. Zato se zdi 
primerno, da se to navede, saj bo omenjena pilotna faza pomembna evropska izkušnja na 
področju finančnih instrumentov za infrastrukturo.

Predlog spremembe 17
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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Finančni instrumenti, ki se bodo 
izvajali v skladu s to uredbo, bi morali biti 
v skladu s pravili iz naslova VIII 
Uredbe (EU) št. XXX/2012 [nova 
finančna uredba] in delegiranega akta ter 
so usklajeni s pravili najboljše prakse, ki 
se uporabljajo za finančne instrumente1.
__________________
1 COM(2011) xxx, Okvir za naslednjo 
generacijo finančnih instrumentov.
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Or. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. Glej predlog spremembe 9.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Glede na omejenost sredstev, 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. V prometnem sektorju bi morala 
biti torej podpora Unije usmerjena v 
osrednje omrežje (zlasti v koridorje 
osrednjega omrežja) in v projekte 
skupnega interesa na področju sistemov 
za upravljanje prometa. V energetskem 
sektorju bi bilo treba finančno pomoč 
nameniti predvsem dokončni vzpostavitvi 
notranjega energetskega trga, 
zagotavljanju varnosti oskrbe in 
pritegnitvi zasebnih naložb. V 
telekomunikacijskem sektorju bi bilo 
treba finančno pomoč usmeriti predvsem 
v projekte, ki bodo ustvarili povpraševanje 
po širokopasovnem omrežju, vključno z 
izgradnjo evropske strukture digitalnih 
storitev, kar bo nato spodbudilo naložbe v 
uvajanje širokopasovnih omrežij.  

Or. xm

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 6 k uvodni izjavi 11. Usmeritev sredstev v projekte z močno dodano 
vrednostjo mora veljati za vse tri sektorje.
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Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42b) V energetskem sektorju bi bilo treba 
znaten del predvidenih proračunskih 
sredstev dodeliti v obliki finančnih 
instrumentov. V telekomunikacijskem 
sektorju bi morali biti projekti v skupnem 
interesu upravičeni do finančne podpore 
Unije v obliki nepovratnih sredstev za 
splošne storitve in horizontalne 
prednostne naloge, vključno z dejavnostmi 
za podporo programa, ter v obliki 
nepovratnih sredstev in javnih naročil za 
osrednje storitvene platforme. Dejavnosti 
na področju uvajanja širokopasovnih 
omrežij, vključno z dejavnostmi za 
ustvarjanje povpraševanja po 
širokopasovnih omrežjih, bi morale biti 
upravičene do finančne podpore Unije v 
obliki finančnih instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Glede na posebnosti energetskega in telekomunikacijskega sektorja ter zato, da bi preprečili 
izkrivljanje trga in dosegli čim bolj učinkovito rabo s čim močnejšim finančnim vzvodom 
sredstev EU, bi morala finančna podpora temeljiti predvsem na finančnih instrumentih.

Predlog spremembe 21
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 bi morala izvajati vmesne in 
naknadne ocene ter njihove rezultate 
posredovati Evropskemu parlamentu, da 
se oceni uspešnost in učinkovitost 
financiranja ter njegov učinek na splošne 
cilje instrumenta za povezovanje Evrope in 
prednostne naloge strategije Evropa 2020.
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Or. fr

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina Vsebina in področje uporabe

Or. fr

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 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, pa tudi sredstva, ki so na voljo v 
sklopu večletnega finančnega okvira 
2014–2020 ter instrumente za njihovo 
upravljanje, da se podprejo projekti 
skupnega interesa na področju prometne, 
energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture.

Or. fr

Obrazložitev

Natančno je treba opredeliti področje uporabe te uredbe ter v njej izrecno navesti njeno 
povezanost z večletnim finančnim okvirom 2014–2020, pa tudi njeno vlogo pri določitvi 
proračuna, namenjenega vseevropskim omrežjem na področju prometne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture.

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „sosednja država“ pomeni državo, ki 
spada v okvir evropske sosedske politike, 
vključno s strateškim partnerstvom, 
politiko širitve, Evropskim gospodarskim 
prostorom in Evropskim združenjem za 
prosto trgovino;

Or. fr

Obrazložitev

Za večjo pravno jasnost besedila je treba te pojme opredeliti v skladu s smernicami za TEN-T.

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) „tretja država“ pomeni vsako 
sosednjo državo in vse druge države, s 
katerimi Unija sodeluje za namene 
doseganja ciljev te uredbe;

Or. fr

Obrazložitev

Za večjo pravno jasnost besedila je treba te pojme opredeliti v skladu s smernicami za TEN-T.

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „študije“ pomenijo dejavnosti, potrebne 
za pripravo izvajanja projekta, kot so 
pripravljalne študije, študije izvedljivosti, 
študije v zvezi z ocenjevanjem, preskusi in 
vrednotenjem, tudi v obliki programske 
opreme, ter vse druge ukrepe za tehnično 
podporo, vključno s pripravljalnimi deli, 

(4) „študije“ pomenijo dejavnosti, potrebne 
za pripravo izvajanja projekta, kot so 
pripravljalne študije, študije kartiranja in 
izvedljivosti, študije v zvezi z 
ocenjevanjem, preskusi in vrednotenjem, 
tudi v obliki programske opreme, ter vse 
druge ukrepe za tehnično podporo, 
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potrebnimi za opredelitev in razvoj 
projekta ter odločanjem o njegovem 
financiranju, kot so raziskovalne dejavnosti 
na zadevnih lokacijah ter priprava 
finančnega svežnja;

vključno s pripravljalnimi deli, potrebnimi 
za opredelitev in razvoj projekta ter 
odločanjem o njegovem financiranju, kot 
so raziskovalne dejavnosti na zadevnih 
lokacijah ter priprava finančnega svežnja;

Or. en

Obrazložitev

Kartiranje, še zlasti kartiranje širokopasovnih omrežij, je treba vključiti v to opredelitev 
študij, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev.

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 2 – 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 pomoč v zvezi s 
tehničnim in finančnim inženiringom), ter 
zlasti pripravljalne dejavnosti, dejavnosti 
izvedljivosti, usklajevanja, spremljanja, 
nadzora, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne, da bi se predvsem v državah 
upravičenkah do kohezijskih sredstev 
lažje pripravili projekti skupnega interesa 
in tako pridobila sredstva v okviru te 
uredbe ali na finančnem trgu, ali pa 
neposredno za upravljanje tega instrumenta 
ter uresničitev njegovih ciljev. To 
vključuje zlasti študije, sestanke, 
informacije, kartiranje infrastrukture, 
diseminacijo, ozaveščanje, komunikacijo 
in usklajeno delovanje , stroške v zvezi z 
omrežji IT, ki so povezani z izmenjavo 
informacij o tem instrumentu, skupaj z 
vsemi drugimi stroški Komisije za tehnično 
in upravno pomoč, ki so lahko potrebni za 
upravljanje tega instrumenta ali izvajanje 
smernic, določenih za posamezni sektor;
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Or. xm

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 5(2). Za zagotovitev optimalne izrabe sredstev v skladu s to 
uredbo bi bilo treba ponovno opredeliti ukrepe za podporo programa in izrecno opredeliti 
vlogo Komisije.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „ukrep“ pomeni vsako dejavnost, ki je 
potrebna za izvedbo projekta skupnega 
interesa in je finančno, tehnično ali 
časovno neodvisna;

(6) „ukrep“ pomeni vsako dejavnost, ki je 
potrebna za izvedbo projekta skupnega 
interesa ter je finančno in tehnično 
prepoznavna ter časovno omejena;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „izvajalski organ“ pomeni javno ali 
zasebno podjetje ali organ, ki ga za 
izvajanje ukrepa imenuje upravičenec, 
kadar je upravičenec država članica ali 
mednarodna organizacija. O tem 
imenovanju odloča upravičenec na svojo 
lastno odgovornost in, če zahteva oddajo 
javnih naročil, v skladu z veljavnimi pravili 
o javnih naročilih;

(9) „izvajalski organ“ pomeni javno ali 
zasebno podjetje ali organ, ki ga za 
izvajanje ukrepa imenuje upravičenec, 
kadar je upravičenec država članica ali 
mednarodna organizacija. O tem 
imenovanju odloča upravičenec na svojo 
lastno odgovornost in, če zahteva oddajo 
javnih naročil, v skladu z veljavnimi pravili 
Unije o javnih naročilih;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „globalno omrežje“ pomeni 
prometno infrastrukturo, določeno v 
poglavju II uredbe XXXX/2012 [smernice 
TEN-T];

Or. fr

Obrazložitev

Za večjo pravno jasnost besedila je treba te pojme opredeliti v skladu s smernicami za TEN-T.

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 2 – 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 prometu pomeni fizično 
in/ali funkcionalno oviro, ki povzroči 
prenehanje delovanja sistema, kar vpliva 
na neprekinjenost tokov na dolge razdalje, 
odpraviti pa jo je mogoče z novo 
infrastrukturo;

Or. fr

Obrazložitev

Težave z zastoji zaradi ozkih grl niso omejene na železniški sektor ali na fizične ovire. Rešiti 
jih je mogoče ne le z vzpostavitvijo nove infrastrukture, temveč tudi z bistveno posodobitvijo 
obstoječe infrastrukture. Zato je treba opredelitev razširiti, saj to merilo zahteva dodatno 
financiranje v okviru te uredbe.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 20 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) „sinergija med sektorji“ pomeni 
obstoj podobnih ali dodatnih interesov in 
ciljev med vzpostavljenimi ukrepi v vsaj 
dveh od treh sektorjev iz te uredbe 
(promet, energetika in telekomunikacije), 
kar omogoča zmanjšanje stroškov in/ali 
izboljšanje rezultatov na podlagi 
vzpostavitve skupnih finančnih, tehničnih 
in/ali kadrovskih virov;

Or. fr

Obrazložitev

Ena od poglavitnih inovativnosti mehanizma za povezovanje v Evropi je vzpostavitev 
skupnega finančnega instrumenta za tri sektorje – promet, energetika in telekomunikacije, ki 
se trenutno financirajo različno. Razlog za predlog vzpostavitve skupnega financiranja je 
obstoj sinergije med sektorji, ki jo je treba bolj izkoristiti in natančneje opredeliti, saj je 
bistvena za razumevanje instrumenta za povezovanje Evrope.

Predlog spremembe 33
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 v skladu s strategijo 
Evropa 2020 z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo koristila celotni Evropski Uniji v 
smislu konkurenčnosti na svetovnem trgu 
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. 
Izpolnitev tega cilja se bo merilo z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa.
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Or. fr

Obrazložitev

Izraba sinergija med sektorji mora biti del ločenega splošnega cilja (glej predloga 
spremembe 32 in 35).

Predlog spremembe 34
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 za 
doseganje trajnostnega razvoja, namreč 
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.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) izboljšati učinkovitost razpoložljivih 
virov v okviru te uredbe. Uresničevanje 
tega cilja se meri z ocenjevanjem 
obsežnejših prihrankov Komisije na 
finančni, tehnični in kadrovski ravni pri 
upravljanju mehanizma, po potrebi pa 
tudi ob upoštevanju skupnega števila 
projektov, izvedenih na podlagi 
medsektorske sinergije.

Or. fr
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Obrazložitev

Z izrabo sinergije med prometnim, energetskim in telekomunikacijskim sektorjem se 
predpostavlja vzpostavitev te uredbe, da bi se spodbujala čim boljša izraba evropskih 
sredstev. Zato jo je treba vključiti med splošne cilje te uredbe.

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

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 instrument za povezovanje Evrope 
prispeva tudi k doseganju naslednjih 
sektorskih ciljev:

Or. en

Predlog spremembe 37
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 vzpostavljenega ali izboljšanega 
železniškega in rečnega omrežja v EU-27 
na podlagi te uredbe;

Or. fr

Obrazložitev

Rečni promet bo tako kot železniški sektor dolgoročno prispeval k trajnosti in učinkovitosti 
prometa.

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

medsebojnega povezovanja načinov 
prevoza. Doseganje tega cilja se meri s 
številom celinskih in morskih pristanišč in 
letališč, povezanih z železniškim 
omrežjem, ter s številom ustvarjenih 
večmodalnih logističnih avtocestnih 
platform;

Or. fr

Obrazložitev

Medoperabilnost je bistvena za pravilno delovanje notranjega trga. Zato mora postati ločeni 
sektorski cilj. (Glej predlog spremembe 39).

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) optimizacija medoperabilnosti in 
varnosti načinov prevoza. Izpolnjevanje 
tega cilja se bo merilo na podlagi števila 
kilometrov, opremljenih s pametnimi 
prometnimi sistemi (ERTMS, RIS in ITS 
v cestnem prometu), števila kilometrov 
linij, prilagojenih evropskemu standardu 
nominalne tirne širine ter stopnje uporabe 
sistemov SESAR in VTMIS.

Or. fr

Obrazložitev

Medoperabilnost je bistvena za pravilno delovanje notranjega trga. Zato mora postati ločeni 
sektorski cilj. Če želimo doseči cilje iz bele knjige o prometu, velja enako za varnost načinov 
prevoza.

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih (i) spodbujanje in ustvarjanje 
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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;

povpraševanja po hitrih in ultrahitrih 
širokopasovnih omrežjih s podpiranjem 
medomrežnega povezovanja in 
interoperabilnosti nacionalnih javnih 
storitev na spletu ter dostopa do teh 
storitev, kar se meri z odstotkom 
državljanov in podjetij, ki uporabljajo 
javne storitve v internetu, ter čezmejno 
razpoložljivostjo teh storitev.
(ia) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
in ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe s pomočjo  finančnih 
instrumentov, da bi izpolnili obstoječe in 
vse večje povpraševanje po njih, tudi s 
strani malih in srednje velikih podjetij, kar 
se meri z ravnjo širokopasovne in ultrahitre 
širokopasovne pokritosti in številom 
gospodinjstev, ki so naročena na 
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

Or. en

Obrazložitev

Projekti za ustvarjanje povpraševanja bi morali biti gonilna sila za uvajanje širokopasovnih 
omrežij. Prednostne naloge bi morale biti: vzpostavitev evropske strukture digitalnih storitev  
(vseevropske hrbtenične povezave visokih hitrosti za javne uprave, čezmejne e-vladne 
storitve); omogočanje dostopa do informacij javnega sektorja, vključno z digitalnimi viri 
evropske dediščine, portalom „data.eu“ in večjezičnimi viri; varnost in zaščita ter pametne 
energetske storitve. Povpraševanje bi moralo nato spodbuditi naložbe v uvajanje 
širokopasovnih omrežij, ki bi ga bilo treba financirati s finančnimi instrumenti.

Predlog spremembe 41
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.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Vsebina je vključena v predlog spremembe 40.

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni okvir za izvajanje instrumenta 
za povezovanje Evrope v obdobju od leta 
2014 do leta 2020 je 
50 000 000 000 EUR1. Ta znesek se razdeli 
med sektorje iz člena 3:

1. Potrebe po naložbah v vseevropska 
omrežja v sektorjih prometa, energetike in 
telekomunikacij so do leta 2020 ocenjene 
na 970 000 000 000 EUR. Finančni okvir 
za izvajanje instrumenta za povezovanje 
Evrope v obdobju od leta 2014 do leta 
2020 je [50 000 000 000 EUR]1. Ta znesek 
se razdeli med sektorje iz člena 3:

(a) promet: 31 694 000 000 EUR, od česar 
se 10 000 000 000 EUR v skladu s to 
uredbo prenese iz Kohezijskega sklada za 
porabo v državah članicah, ki so 
upravičene do financiranja iz Kohezijskega 
sklada;

(a) promet: [31 694 000 000 EUR], od 
česar se [10 000 000 000 EUR] prenese iz 
Kohezijskega sklada, da se v skladu s to 
uredbo porabijo v državah članicah, ki so 
upravičene do financiranja iz Kohezijskega 
sklada];

(b) energetika: 9 121 000 000 EUR; (b) energetika: [9 121 000 000] EUR;

(c) telekomunikacije: 9.185.000.000 EUR (c) telekomunikacije: 
[9 185 000 000] EUR.

__________________ __________________
1 Vsi zneski so navedeni v stalnih cenah iz 
leta 2011. Ustrezni zneski, izraženi v 
trenutnih cenah, so navedeni v oceni 
finančnih posledic zakonodajnega 
predloga.

1 Počakati je treba na sklenitev sporazuma 
o večletnem finančnem okviru 2014–2020.
Vsi zneski so navedeni v stalnih cenah iz 
leta 2011. Ustrezni zneski, izraženi v 
trenutnih cenah, so navedeni v oceni 
finančnih posledic zakonodajnega 
predloga.

Or. xm

Obrazložitev

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
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employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis.
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni okvir instrumenta za 
povezovanje Evrope lahko krije stroške, 
povezane s pripravljalnimi dejavnostmi in 
dejavnostmi spremljanja, nadzora, revizije 
in ocenjevanja, ki so potrebne za 
upravljanje programa in uresničitev 
njegovih ciljev, zlasti študijami, sestanki 
strokovnjakov, če so povezani s splošnimi 
cilji te uredbe, stroški v zvezi z omrežji IT, 
ki so povezani z obdelavo in izmenjavo 
informacij, skupaj z vsemi drugimi stroški 
za tehnično in upravno pomoč, ki jih ima 
Komisija pri upravljanju tega programa.

2. Finančni okvir instrumenta za 
povezovanje Evrope krije stroške, 
povezane:

(a) z ukrepi za podporo projektov 
skupnega interesa iz člena 7 te uredbe;
(b) z ukrepi za podporo programa, kot so 
opredeljeni v členu 2(5) te uredbe, v 
vrednosti 1,5 %;

Finančna dodelitev lahko krije tudi
stroške za tehnično in upravno pomoč, 
potrebne za prehod med programom in 
ukrepi, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) 
št. 680/2007. Po potrebi se lahko v 
proračun za obdobje po letu 2020 vnesejo 
odobrena proračunska sredstva za 
podobne stroške, da se omogoči 
upravljanje dejavnosti, ki 
31. decembra 2020 še niso končane.

(c) s stroški za tehnično in upravno pomoč, 
potrebne za prehod med programom in 
ukrepi, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) 
št. 680/2007.

Or. xm
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preoblikovati besedilo Komisije v bolj logičnega in 
razumljivega. V zvezi z novo točko (b): Zaradi večje jasnosti v tej uredbi bi bilo treba vnesti 
sklicevanje na opredelitev ukrepov za podporo programa v členu 2(5) te uredbe, namesto da 
bi jih tukaj zopet opredelili. Poleg tega morajo ukrepi za podporo programa prejeti minimalni 
delež sredstev, namenjenih tej uredbi. Namen tega je predvsem zagotoviti, da bo imela 
Komisija na voljo zadosti sredstev za zagotavljanje tehnične podpore kohezijskih držav.

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po vmesni oceni v skladu s členom 26(1) 
lahko Komisija med sektorji prerazporeja 
dodeljena sredstva iz deleža, določenega v 
odstavku 1, vendar to ne velja za 
10 000 000 000 EUR, ki so preneseni iz 
Kohezijskega sklada za financiranje 
projektov prometnega sektorja v državah 
članicah, upravičenih do financiranja iz 
Kohezijskega sklada.

3. Po vmesni oceni v skladu s členom 26(1) 
se na Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25, da bi med sektorji 
prerazporedila dodeljena sredstva iz 
deleža, določenega v odstavku 1, vendar to 
ne velja za [10 000 000 000]1 EUR, ki so 
preneseni iz Kohezijskega sklada za 
financiranje projektov prometnega sektorja 
v državah članicah, upravičenih do 
financiranja iz Kohezijskega sklada.

__________________
1 Počakati je treba na sklenitev sporazuma 
o večletnem finančnem okviru 2014–2020.

Or. fr

Obrazložitev

Postopek vmesne prerazporeditve sredstev med sektorji je treba natančno opredeliti, da bo 
hkrati zagotovljena fleksibilnost in demokratični nadzor s strani Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Evropski parlament in Svet v okviru 
večletnega finančnega okvira potrdita 
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letne odobritve.

Or. fr

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Delovni programi določajo oblike 
nepovratnih sredstev, javnih naročil in 
finančnih instrumentov, ki se lahko 
uporabijo pri zadevnih dejavnostih.

Or. en

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Uvajanje širokopasovnih omrežij se 
financira izključno iz finančnih 
instrumentov. 80 % 1 celotnega 
proračunskega zneska, ki je predviden za 
energetski sektor, se dodeli v obliki 
finančnih instrumentov. 
__________________
1 Ta odstotek je določen na podlagi 
predlaganih zneskov Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Glede na posebnosti teh dveh sektorjev ter zato, da bi preprečili izkrivljanje trga in dosegli 
čim bolj učinkovito rabo s čim močnejšim finančnim vzvodom sredstev EU, finančna podpora 
na področju energije temelji predvsem na finančnih instrumentih, na področju uvajanja 
širokopasovnih omrežij pa izključno na njih.
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Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko del izvajanja instrumenta 
za povezovanje Evrope prenese na organe 
iz člena 55(1)(c) Uredbe XXXX/2012 
[nova finančna uredba].

2. Komisija lahko del izvajanja instrumenta 
za povezovanje Evrope prenese na organe 
iz člena 55(1)(a) in člena 59 
Uredbe XXXX/2012 [nova finančna 
uredba], zlasti na izvajalsko agencijo 
TEN-T s prilagoditvijo potrebam čim 
optimalnega upravljanja in učinkovitosti 
IPE za vse tri sektorje.

Or. xm

Obrazložitev

Gre za sklicevanje je na prejšnji finančno uredbo. Za zagotovitev skladnosti z drugimi 
sklicevanji na finančno uredbo v tej uredbi je bolje, da se sklicuje na novo finančno uredbo. 
Poleg tega bi morala Komisija pri ocenjevanju potrebe, da se izvajanje programa zaupa 
izvajalski agenciji, upoštevati izkušnje izvajalske agencije TEN-T, ki je uspešno upravljala 
dosedanji program TEN-T.

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepi za uporabo osrednjega omrežja 
v skladu s poglavjem III Uredbe (EU) 
št. XXXX/2012 [smernice TEN-T], 
vključno z uporabo novih tehnologij in 
inovacij v skladu s členom 39 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [smernice 
TEN-T];

(a) ukrepi v skladu s delom 1 priloge te 
uredbe;

Or. fr

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih sredstev ter cilja vzpostavitve centralnega omrežja do leta 2030 je 
treba omejiti dodelitev finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev iz priloge I te uredbe.
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Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ukrepi za podporo prometnih vozlišč 
v skladu s členom 36 uredbe (EU) 
št. XXXX/2012 [smernice TEN-T];

Or. fr

Obrazložitev

Prometna vozlišča so bistvena za vzpostavitev centralnega omrežja, zato jim je treba v skladu 
s to uredbo omogočiti prejetje finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ukrepi za zmanjšanje hrupa 
železniškega tovornega prometa z 
naknadnim opremljanjem obstoječega 
voznega parka;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih sredstev je treba dodeljevanje finančne pomoči v obliki nepovratnih 
sredstev omejiti na projekte, ki imajo resnično evropsko dodano vrednost.

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, povezani s prometom, ki 
vključujejo čezmejni odsek ali del takega 
odseka, so upravičeni do prejema finančne 
pomoči Unije, če glede dokončanja 
čezmejnega odseka obstaja pisni dogovor 

Ukrepi, povezani s prometom, ki 
vključujejo čezmejni odsek ali del takega 
odseka, so upravičeni do prejema finančne 
pomoči Unije, če glede dokončanja 
čezmejnega odseka obstaja pisni dogovor 
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med zadevnimi državami članicami ali med 
državami članicami in zadevnimi tretjimi 
državami. Navedeni pisni dogovor 
izjemoma ni potreben, kadar je projekt 
nujen za povezavo z omrežjem sosednje 
države članice ali tretje države, vendar 
dejansko ne prečka meje.

med zadevnimi državami članicami ali med 
državami članicami in zadevnimi tretjimi 
državami.

Or. fr

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Financiranje z nepovratnimi sredstvi za 
projekte z znatnimi uporabniškimi viri 
dohodkov je na voljo predvsem za 
pripravo projektov, zlasti ocene javno-
zasebnih partnerstev.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 54
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na področju energetike so posebni 
pogoji, na podlagi katerih se ugotavlja, ali 
so ukrepi, ki zadevajo izvajanje projektov 
skupnega interesa, upravičeni do 
prejemanja finančne pomoči Unije v obliki 
finančnih instrumentov in nepovratnih 
sredstev iz te uredbe, določeni v členu 15 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [smernice za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo].

3. Na področju energetike so posebni 
pogoji, na podlagi katerih se ugotavlja, ali 
so ukrepi, ki zadevajo izvajanje projektov 
skupnega interesa, upravičeni do 
prejemanja finančne podpore Unije v 
obliki finančnih instrumentov in 
nepovratnih sredstev iz te uredbe, 
naslednji:

(a) projekti skupnega interesa iz točk 1 in 
2 Priloge II k Uredbi (EU) št. XXXX/2012 
[smernice za energetsko infrastrukturo] 
so upravičeni do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za študije;
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(b) projekti skupnega interesa iz točk 1 in 
2 Priloge II k Uredbi (EU) št. XXXX/2012 
[smernice za energetsko infrastrukturo], 
ki so glede na poslovni načrt in druge 
izvedene ocene, zlasti tiste, ki so jih 
opravili morebitni vlagatelji ali 
posojilodajalci, tržno izvedljivi, vendar tik 
pod oceno tveganja, ki bi omogočala 
finančne naložbe, so upravičeni do 
finančne podpore Unije v obliki finančnih 
instrumentov za dela;
(c) projekti skupnega interesa iz točk 
1(a)–(d) in točke 2 Priloge II k Uredbi 
(EU) št. XXXX/2012 [smernice za 
energetsko infrastrukturo] so upravičeni 
do finančne podpore Unije v obliki 
nepovratnih sredstev za dela, če 
izpolnjujejo vsa naslednja merila:
(i) projekt ni tržno izvedljiv glede na 
poslovni načrt in druge izvedene ocene, 
zlasti tiste, ki so jih opravili potencialni 
vlagatelji ali posojilodajalci. Odločitev o 
spodbudah in njena utemeljitev iz člena 
14(3) Uredbe (EU) št. XXXX/2012 
[smernice za energetsko infrastrukturo] se 
upoštevata pri oceni tržne izvedljivosti 
projekta;
(ii) za projekt je bila predložena odločitev 
o čezmejni razporeditvi stroškov v skladu s 
členom 13 Uredbe (EU) št. XXXX/2012 
[smernice za energetsko infrastrukturo] 
ali, za projekte, ki so bili izvzeti v skladu s 
členom 36 Direktive 2009/73/ES ali 
členom 17 Uredbe (ES) št. 714/2009, je 
bilo predloženo mnenje pristojnih 
nacionalnih regulativnih organov in 
Agencije o tržni izvedljivosti projekta;
(iii) analiza stroškov in koristi projekta v 
skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 
XXXX/2012 [smernice za energetsko 
infrastrukturo] dokazuje obstoj vsaj enega 
od naslednjih pomembnih pozitivnih 
zunanjih dejavnikov:
– projekti, ki spodbujajo nadaljnje 
čezmejno povezovanje notranjega 
energetskega trga ter čezmejne 
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interoperabilnosti električnih in plinskih 
omrežij prek povezovanja omrežij držav 
članic ter odpravo notranjih omejitev, 
večjega čezmejnega prenosa energije 
glede na inštalirano zmogljivost 
proizvodnje energije ali prek večjega 
pokrivanja povpraševanja med državami 
članicami s pomočjo plinskih povezav z 
dvosmernim tokom;
projekti, ki povečujejo zanesljivo 
energetsko oskrbo in/ali solidarnost z 
diverzifikacijo virov oskrbe, partnerjev na 
področju dobave in poti, povečevanjem 
skladiščnih zmogljivosti, preprečevanjem 
ali zmanjševanjem motenj, 
preprečevanjem izgub obnovljive energije 
zaradi pomanjkanja čezmejnih povezav ali 
zmanjševanjem ali odpravo energetske 
osamitve držav članic prek povezovanja 
zadevnih trgov z bolj raznovrstnimi 
oskrbovalnimi viri in/ali prek nameščanja 
plinskih povezav z dvosmernim tokom;
projekti, ki prispevajo k trajnostnemu 
razvoju in varstvu okolja z zagotavljanjem 
prenosa obnovljive energije od mest 
proizvodnje do glavnih središč porabe in 
skladiščenja;
(d) projekti skupnega interesa iz točk 1(e) 
Priloge II k Uredbi (EU) št. XXXX/2012 
[smernice za energetsko infrastrukturo] 
so upravičeni do finančne podpore Unije 
v obliki nepovratnih sredstev za dela, če 
niso tržno izvedljivi v skladu s točko (i) 
točke (c) tega člena in lahko dokažejo vsaj 
enega od naslednjih pomembnih 
pozitivnih zunanjih dejavnikov iz točke 
(iii) točke (c) tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Omemba člena 15 smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo onemogoča razpravo o 
merilih za upravičenost v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Vsebina IPE je 
odvisna od sredstev EU. Ker rezultati pogajanj za proračun IPE v večletnem finančnem 
okviru še niso znani, bo treba prednostne naloge določiti v skladu s tem. Ker želita Evropska 
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komisija in Svet sprejeti smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo do konca leta 
2012, IPE in večletni finančni okvir pa bosta sprejeta ne prej kot sredi leta 2013, bi moral 
Evropski parlament obdržati jamstvo oziroma pristojnost pri določanju projektov, ki naj bodo 
upravičeni do sredstev EU. Poročevalci bi želeli odpreti razpravo o tem, katere bi morale biti 
te prednostne naloge s stališča Parlamenta.

Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na področju telekomunikacij so vsi
ukrepi, ki zadevajo izvajanje projektov
skupnega interesa, in ukrepi za podporo 
programov iz Priloge k Uredbi (EU) 
št. XXXX/2012 [smernice GD INFSO] v 
skladu s to uredbo upravičeni do 
prejemanja finančne pomoči Unije v obliki 
nepovratnih sredstev, naročil in finančnih 
instrumentov.

4. Na področju telekomunikacij so samo 
ukrepi, ki prispevajo k projektom
skupnega interesa v skladu z Uredbo (EU) 
št. XXXX/2012 [smernice za vseevropska 
telekomunikacijska omrežja], upravičeni 
do podpore prek finančne pomoči Unije, ki 
se izvaja v obliki nepovratnih sredstev za 
splošne storitve in horizontalne 
prednostne naloge, vključno z ukrepi za 
podporo programov, ter v obliki 
nepovratnih sredstev in naročil za 
osrednje storitvene platforme. Dejavnosti 
na področju uvajanja širokopasovnih 
omrežij, vključno z dejavnostmi za 
ustvarjanje povpraševanja po 
širokopasovnih omrežjih, so upravičene 
do finančne podpore Unije v obliki 
finančnih instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Glede na posebnosti telekomunikacijskega sektorja ter zato, da bi preprečili izkrivljanje trga 
in dosegli čim bolj učinkovito rabo s čim močnejšim finančnim vzvodom sredstev EU, 
finančna podpora na področju uvajanja širokopasovnih omrežij temelji izključno na finančnih 
instrumentih.

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ukrepi za izvajanje projektov 
skupnega interesa z možnostjo sinergije 
med najmanj dvema sektorja iz IPE 
(promet, energetika in telekomunikacije), 
ki so tudi navedeni v delu 4 priloge, so v 
skladu s to uredbo upravičeni do finančne 
pomoči Unije. 

Or. xm

Obrazložitev

Predlog Komisije določa za vsak sektor drugačna merila za izbiro upravičencev do finančne 
podpore EU, kar otežuje financiranje dejavnosti s potencialnimi sinergijami. Da bi bolj 
spodbudili projekte s sinergijami med prometom, telekomunikacijami in energijo, je uvedena 
nova kategorija za izbiro upravičencev in nova priloga z že določenim seznamom projektov.

Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delovni programi določajo oblike 
nepovratnih sredstev, ki se lahko uporabijo 
pri zadevnih ukrepih.

Delovni programi iz člena 17 te uredbe
določajo oblike nepovratnih sredstev, ki se 
lahko uporabijo pri zadevnih ukrepih.

Or. fr

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Tretje države in subjekti s sedežem v 
tretjih državah lahko sodelujejo pri 
ukrepih, ki prispevajo k projektom 
skupnega interesa, kadar je to potrebno za 
doseganje ciljev projekta skupnega 
interesa.

4. Tretje države in subjekti s sedežem v 
tretjih državah lahko sodelujejo pri 
ukrepih, ki prispevajo k projektom 
skupnega interesa, zlasti v zvezi z 
diverzifikacijo virov oskrbe in zanesljivo 
oskrbo v energetskem sektorju, kadar je to 
potrebno za doseganje ciljev projekta 
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skupnega interesa ter ustrezno utemeljeno.

Or. en

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te države in subjekti ne morejo prejeti 
financiranja iz te uredbe, razen če je tako 
financiranje nujno za doseganje ciljev 
projekta skupnega interesa.

Te države in subjekti ne morejo prejeti 
financiranja v obliki nepovratnih sredstev 
iz te uredbe, razen če je tako financiranje 
nujno za doseganje ciljev projekta 
skupnega interesa in je bilo po preučitvi 
ugotovljeno, da ukrepa ni mogoče 
podpirati z drugimi oblikami finančne 
pomoči v okviru IPE ali drugih 
programov Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih sredstev je treba dodeljevanje finančne pomoči v obliki nepovratnih 
sredstev čim bolj omejiti na projekte, ki se izvajajo v Uniji.

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je potrebno za učinkovitejše 
izvajanje ustreznih ukrepov, ki prispevajo 
k projektom skupnega interesa v tretjih 
državah v skladu z uredbami 
(EU) št. XXX/2012 [smernice TEN-T], 
(EU) št. XXX/2012 [smernice za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo] 
in (EU) XXX/2012 [smernice GD 
INFSO], se lahko financiranje iz te 
uredbe združi s financiranjem iz drugih 
ustreznih uredb Unije. V takem primeru 
se lahko Komisija z izvedbenim aktom 

črtano
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odloči o enotnem naboru pravil, ki veljajo 
za izvajanje.

Or. fr

Obrazložitev

Ta določba je v nasprotju s pravilom iz pogodb, po katerem en in isti projekt ne more prejeti 
dveh različnih tipov evropskih nepovratnih sredstev.

Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Večletni in letni delovni programi lahko 
določajo dodatna posebna pravila o 
predložitvi predlogov.

6. Večletni in letni delovni programi iz 
člena 17 te uredbe lahko določajo dodatna 
posebna pravila o predložitvi predlogov.

Or. fr

Predlog spremembe 62
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) železnica in celinske plovne poti: 
znesek finančne pomoči Unije ne presega 
20% upravičenega stroška; pri ukrepih za 
odpravljanje ozkih grl se lahko poveča na 
največ 30 %; pri ukrepih, povezanih z 
čezmejnimi odseki, pa na največ 40%;

(i) železnica in celinske plovne poti: 
znesek finančne pomoči Unije ne presega 
20% upravičenega stroška; pri ukrepih za 
odpravljanje ozkih grl se lahko poveča na 
največ 30 %; pri ukrepih, povezanih z 
čezmejnimi odseki, in pri ukrepih za 
izboljšanje medoperabilnosti železniškega 
sistema pa na največ 40 %;

Or. xm

Obrazložitev

Medoperabilnost je bistvena za pravilno delovanje notranjega trga, zlasti v železniškem 
sektorju. Zato bi bilo treba opredeliti spodbujevalno stopnjo sofinanciranja za ukrepe, 
koristne za medoperabilnost.
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Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) celinske prometne povezave s 
pristanišči in letališči, ukrepi za 
zmanjšanje hrupa železniškega tovornega 
prometa z naknadnim opremljanjem 
obstoječega voznega parka ter razvoj
pristanišč in večmodalne platforme: znesek 
finančne pomoči Unije ne presega 20 % 
upravičenega stroška.

(ii) celinske prometne povezave s 
pristanišči in letališči, ter razvoj morskih 
in celinskih pristanišč ter večmodalne 
platforme: znesek finančne pomoči Unije 
ne presega 20 % upravičenega stroška.

Or. fr

Obrazložitev

Ob upoštevanju omejenih sredstev je treba dodeljevanje finančne pomoči v obliki nepovratnih 
sredstev omejiti na projekte, ki imajo resnično evropsko dodano vrednost.

Predlog spremembe 64
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) izboljšanje dostopnosti prometne 
infrastrukture za osebe z omejeno 
mobilnostjo: znesek finančne pomoči 
Unije ne presega 10 %.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s ciljem vključujoče rasti iz člena 3(a) te uredbe je treba spodbujati ukrepe za 
lajšanje dostopa oseb z omejeno mobilnostjo do prometne infrastrukture.

Predlog spremembe 65
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka c – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) evropski sistem za upravljanje 
železniškega prometa (ERTMS): znesek 
finančne pomoči Unije ne presega 50% 
upravičenega stroška;

(i) evropski sistem za upravljanje 
železniškega prometa (ERTMS), ki zajema 
tako opremo na tleh kot na vozilu, rečne 
informacijske storitve (RIS) ter sistemi 
spremljanja in obveščanja za ladijski 
promet (VTMIS): znesek finančne pomoči 
Unije ne presega 50% upravičenega 
stroška;

Or. fr

Obrazložitev

Pametni prometni sistemi so bistveni za doseganje specifičnih ciljev iz te uredbe. Zato jih je 
treba bolj podpirati, zlasti rečni in morski sektor.

Predlog spremembe 66
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) sistemi za upravljanje prometa, storitve 
tovornega prevoza, zagotavljanje parkirnih 
mest v osrednjem cestnem omrežju ter
podporni ukrepi za razvoj pomorskih 
avtocest: znesek finančne pomoči Unije ne 
presega 20 % upravičenega stroška.

(ii) sistemi za upravljanje cestnega 
prometa (ITS), storitve tovornega prevoza, 
zagotavljanje parkirnih mest v osrednjem 
cestnem omrežju ter podporni ukrepi za 
razvoj pomorskih avtocest ter izvajanje 
celinskih komponent sistema SESAR: 
znesek finančne pomoči Unije ne presega 
20 % upravičenega stroška.

Or. fr

Obrazložitev

Sistemi na vozilu, povezani z izvajanjem programa SESAR, so upravičeni do ustreznega 
tržnega financiranja. Zato je treba finančno podporo omejiti na celinske komponente sistema.

Predlog spremembe 67
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – točka a



PE491.110v02-00 44/66 PR\909973SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) znesek finančne pomoči Unije ne 
presega 50 % upravičenega stroška študij 
in/ali del;

(a) znesek finančne pomoči Unije ne 
presega 50 % upravičenega stroška študij 
in 30% upravičenega stroška del;

Or. en

Predlog spremembe 68
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) stopnje sofinanciranja se lahko pri 
ukrepih, ki na podlagi dokazil iz 
člena 15(2) (a) 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [smernice za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo] 
zagotavljajo visoko stopnjo regionalne 
varnosti oskrbe ali varnosti oskrbe v 
celotni Uniji ali krepijo solidarnost Unije 
ali so zanje potrebne inovativne rešitve, 
povečajo na največ 80 %;

(b) stopnje sofinanciranja se lahko pri 
ukrepih, ki na podlagi dokazil iz točk (c) in 
(d) člena 7(3) zagotavljajo visoko stopnjo 
regionalne varnosti oskrbe ali varnosti 
oskrbe v celotni Uniji, krepijo solidarnost 
Unije in prispevajo k trajnostnemu 
razvoju in varstvu okolja, povečajo na 
največ 60 %;

Or. en

Predlog spremembe 69
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepi na področju širokopasovnih 
omrežij: znesek finančne pomoči Unije ne 
presega 50% upravičenega stroška;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 70
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Navedene stopnje sofinanciranja se 
lahko pri ukrepih, ki zagotavljajo 
čezsektorske sinergije, dosegajo cilje v 
zvezi z zmanjševanjem podnebnih 
sprememb, povečujejo podnebno 
prilagodljivost ali zagotavljajo manjši
izpust toplogrednih plinov, povečajo za 
10 odstotnih točk. To povečanje se ne 
uporablja za stopnje sofinanciranja iz 
člena 11.

5. stopnje sofinanciranja se lahko povečajo 
za 10 odstotnih točk glede na delež iz 
odstavkov 2 do 4, in sicer za naslednje 
ukrepe:

a) vse ukrepe z možnostjo sinergije med 
dvema sektorja iz IPE (promet, energetika 
in telekomunikacije). Znesek finančne 
pomoči Unije izhaja iz finančnih sredstev, 
ki jih zagotovijo sektorji iz člena 5(1), in 
sicer sorazmerno s pomembnostjo 
posameznega sektorja v okviru ukrepa.
b) vse ukrepe, ki prispevajo k 
izpolnjevanju ciljev zmanjševanja
podnebnih sprememb, krepitve podnebne 
prilagodljivosti ali zmanjševanja izpusta
toplogrednih plinov, 
To povečanje se ne uporablja za stopnje 
sofinanciranja iz člena 11.

Komisija v letnih in večletnih programih 
iz člena 17 predlaga merila za določitev 
stopenj sofinanciranja iz tega člena.

Or. xm

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasnitev meril za dodelitev dodatne 10-odstotne stopnje 
sofinanciranja za ukrepe na področju podnebnih sprememb in ukrepe z možnostjo sinergije.
Pojasnjuje tudi, da se finančna podpora za sinergijo zagotovi iz proračuna posameznih 
sektorjev, da bi se zagotovila pravična porazdelitev finančnih sredstev med posameznimi 
sektorji.
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Predlog spremembe 71
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Znesek finančne pomoči, ki se dodeli za 
izbrane ukrepe, bo temeljil na analizi 
stroškov in koristi vsakega projekta, 
razpoložljivosti proračunskih sredstev ter 
potrebi po čim večjem finančnem vzvodu 
financiranja EU.

6. Znesek finančne pomoči, ki se dodeli za 
izbrane ukrepe, bi lahko temeljil na analizi 
stroškov in koristi vsakega projekta, 
razpoložljivosti proračunskih sredstev ter 
potrebi po čim večjem finančnem vzvodu 
financiranja EU.

Or. fr

Predlog spremembe 72
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pravila, ki se v skladu s to uredbo 
uporabljajo za prometni sektor, veljajo tudi 
za posebne razpise. Pri izvajanju teh 
razpisov imajo največjo možno prednost 
projekti, ki upoštevajo nacionalne 
dodelitve v okviru Kohezijskega sklada.

2. Pravila, ki se v skladu s to uredbo 
uporabljajo za prometni sektor, veljajo tudi 
za posebne razpise. Pri izvajanju teh 
razpisov imajo največjo možno prednost 
projekti, ki upoštevajo nacionalne 
dodelitve v okviru Kohezijskega sklada.
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti
težavam v zvezi s projektnim 
inženiringom, s katerimi se utegnejo 
soočiti nekatere države članice, ter 
geografsko uravnoteženi porazdelitvi 
posameznih projektov.

Or. fr

Obrazložitev

Z določitvijo zneska v višini 10 milijard evrov v kohezijskem skladu za projekte, ki se izvajajo 
v okviru IPE, bodo lahko zadevne države v celoti sodelovale v TEN-T. Komisija bo morala v 
sklopu centraliziranega upravljanja projektov in zbiranja ustreznih ponudb zagotavljati, da 
bodo kohezijske države prejele potrebno tehnično pomoč in da bodo zbrani projekti ustrezno 
geografsko porazdeljeni.



PR\909973SL.doc 47/66 PE491.110v02-00

SL

Predlog spremembe 73
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) celinske prometne povezave s 
pristanišči in letališči, razvoj večmodalnih 
platform in pristanišč;

(iii) celinske prometne povezave s 
celinskimi ter morskimi pristanišči in 
letališči, razvoj večmodalnih platform in 
pristanišč;

Or. fr

Predlog spremembe 74
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) sistemi za upravljanje prometa. (ii) sistemi za upravljanje prometa (RIS, 
ITS v cestnem prometu, VTMIS in 
SESAR).

Or. fr

Predlog spremembe 75
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razen v ustrezno utemeljenih primerih 
Komisija prekliče finančno pomoč, 
dodeljeno za ukrepe, ki se niso začeli
izvajati v enem letu po datumu, določenem 
za začetek izvajanja ukrepa, kot je bil 
zasnovan pod pogoji, ki veljajo za 
dodelitev pomoči.

1. Razen v ustrezno utemeljenih primerih 
Komisija prekliče finančno pomoč, 
dodeljeno za študije, ki se niso začele
izvajati v enem letu po datumu, določenem 
za začetek izvajanja, kot je bil zasnovan 
pod pogoji, ki veljajo za dodelitev pomoči, 
dve leti po tem roku pa za vse druge 
ukrepe, upravičene za pridobitev finančne 
pomoči v skladu s to uredbo.

Or. fr
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Predlog spremembe 76
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko zahteva vračilo odobrene 
finančne pomoči, če izvajanje ukrepa, ki 
prejema finančno pomoč, v dveh letih po 
končnem datumu, določenem v pogojih, ki 
veljajo za dodelitev pomoči, ni končano.

3. Komisija lahko zahteva vračilo odobrene 
finančne pomoči, če izvajanje ukrepa, ki 
prejema finančno pomoč, v dveh letih po 
končnem datumu, določenem v pogojih, ki 
veljajo za dodelitev pomoči, ni končano, 
razen v ustrezno utemeljenih primerih 
višje sile.

Or. fr

Predlog spremembe 77
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preden sprejme Komisija kakršno koli 
odločitev iz odstavkov 1, 2 in 3, pregleda 
obravnavan primer in obvesti zadevne 
upravičence, tako da lahko v določenem 
časovnem okviru predložijo svoje 
pripombe.

4. Preden sprejme Komisija kakršno koli 
odločitev iz odstavkov 1, 2 in 3, pregleda 
obravnavan primer in obvesti zadevne 
upravičence, tako da lahko v določenem 
časovnem okviru predložijo svoje 
pripombe. Evropski parlament in Svet 
obvesti o vseh sklepih, sprejetih ob 
sprejetju letnih programov iz člena 17.

Or. fr

Predlog spremembe 78
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so lahko določeni posebni pogoji, kot je 
kraj izvedbe naročenih dejavnosti, kadar so 
ti pogoji ustrezno utemeljeni s cilji ukrepov 
in ne kršijo načel javnih naročil;

(a) so lahko določeni posebni pogoji, kot je 
kraj izvedbe naročenih dejavnosti, kadar so 
ti pogoji ustrezno utemeljeni s cilji ukrepov 
in ne kršijo načel Unije na področju javnih 
naročil;
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Or. fr

Predlog spremembe 79
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni v 
skladu z naslovom VIII 
Uredbe (ES) št. XXXX/2012 [nova 
finančna uredba 2012], se lahko izvajajo, 
da se omogoči lažji dostop do financiranja 
za subjekte, ki izvajajo ukrepe, s katerimi 
prispevajo k projektom skupnega interesa, 
kot je določeno v uredbah (EU) 
št. XXXX/2012 [smernice TEN-T], 
(EU) XXX/2012 [smernice za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo] in 
(EU) XXX/2012 [smernice INFSO], ter 
doseganju njihovih ciljev. Finančni 
instrumenti temeljijo na predhodnih 
ocenah tržnih nepopolnosti ali 
neoptimalnih naložbenih okoliščin in 
potreb po vlaganju.

1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni v 
skladu z naslovom VIII 
Uredbe (ES) št. XXXX/2012 [nova 
finančna uredba 2012], se lahko izvajajo, 
da se omogoči lažji dostop do financiranja 
za subjekte, ki izvajajo ukrepe, s katerimi 
prispevajo k projektom skupnega interesa, 
kot je določeno v uredbah (EU) 
št. XXXX/2012 [smernice TEN-T], 
(EU) XXX/2012 [smernice za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo] in 
(EU) XXX/2012 [smernice INFSO], ter 
doseganju njihovih ciljev.

Or. xm

Obrazložitev

Nova finančna uredba, kot je opredeljena v členu 14 IPE, v členih 130/131 opredeljuje pogoje 
uporabe finančnih instrumentov.

Finančni instrumenti se uporabljajo za odpravljanje tržnih nepopolnosti ali neoptimalnih 
naložbenih okoliščin, in sicer kot dodatna pomoč, tj. ne nadomeščajo finančnih instrumentov 
držav članic ali drugih finančnih instrumentov EU. Ne ustvarjajo izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu, zagotavljajo multiplikacijski učinek, so v skladu z interesi EU in so 
ustanovljeni na podlagi predhodne ocene.

Zaradi pravne jasnosti pogojev uporabe tukaj ni treba ponavljati.

Predlog spremembe 80
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uporabljeni so lahko naslednji finančni 
instrumenti:

3. Uporabljeni so lahko predvsem naslednji 
finančni instrumenti:

Or. fr

Predlog spremembe 81
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kateri koli drugi finančni instrumenti. (c) drugi finančni instrumenti, če se 
upoštevajo naslednji pogoji:
– skladnost z uredbo (EU) št. XXXX/2012 
[nova finančna uredba 2012] in
– skladnost s cilji te uredbe.
Ta postopek se lahko izvaja z delegiranimi 
akti v skladu s členom 25 te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi dobrega finančnega upravljanja je treba podrobno opredeliti pogoje, v katerih se 
lahko oblikuje finančni instrument, ki ni določen v tej uredbi. Namen te pojasnitve je 
ohranitev zahtevane fleksibilnosti zaradi soočanja z nepredvidenimi ekonomskimi razmerami 
ter hkrati zagotovitev demokratičnega nadzora, ki ga izvaja Evropski parlament.

Predlog spremembe 82
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi, za katere se pridobi 
financiranje v okviru finančnih 
instrumentov, se izbirajo na podlagi načela 
„kdor prej pride, prej melje“ in spodbujajo 
sektorsko diverzifikacijo v skladu s 
členoma 3 in 4 ter postopno geografsko 
diverzifikacijo med državami članicami.

1. Ukrepi, ki so upravičeni do 
financiranja v okviru finančnih 
instrumentov, se v skladu s členom 17 te 
uredbe izbirajo na podlagi načela „kdor 
prej pride, prej melje“, si prizadevajo za 
sektorsko in geografsko diverzifikacijo 
med državami članicami ter izpolnjujejo 
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naslednja merila:
– so v skladu s cilji strategije Evropa 
2020;
– zagotavljajo evropsko dodano vrednost;
– zagotavljajo neizkrivljanje konkurence 
na notranjem trgu;
– zagotavljajo učinek 
vzvoda/multiplikacijski učinek pomoči 
Unije.

Or. xm

Predlog spremembe 83
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Unija, katera koli država članica ali 
drugi vlagatelji lahko poleg prispevkov, 
prejetih v okviru finančnih instrumentov, 
zagotovijo dodatno finančno pomoč, če 
Komisija soglaša s katero koli spremembo 
meril glede upravičenosti ukrepov in/ali 
naložbene strategije instrumenta, ki bi 
lahko bila potrebna zaradi dodatnega 
prispevka.

2. Unija, katera koli država članica ali 
drugi vlagatelji lahko poleg prispevkov, 
prejetih v okviru finančnih instrumentov, 
zagotovijo dodatno finančno pomoč, če jo 
Komisija odobri.

Or. fr

Predlog spremembe 84
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Cilj finančnih instrumentov je ohranitev 
vrednosti sredstev iz proračuna Unije. 
Ustvarijo lahko sprejemljive donose, s 
čimer se dosežejo cilji drugih partnerjev 
ali vlagateljev.

3. Cilj finančnih instrumentov je ohranitev 
vrednosti sredstev iz proračuna Unije. 
Ustvarijo lahko donose, ne da bi ogrozili 
izvedbo ukrepov, ki se podpirajo v skladu 
s to uredbo.
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Or. fr

Predlog spremembe 85
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Finančni instrumenti se lahko 
kombinirajo z nepovratnimi sredstvi iz 
proračuna Unije, vključno s sredstvi, 
dodeljenimi v skladu s to uredbo.

4. Finančni instrumenti za promet se lahko 
kombinirajo z nepovratnimi sredstvi iz 
proračuna Unije, vključno s sredstvi, 
dodeljenimi v skladu s to uredbo, če so ta 
nepovratna sredstva nujna za izvedljivost 
projekta.

Or. fr

Predlog spremembe 86
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V skladu s členom 18(2) Uredbe (EU) 
št. XXX/2012 [nova finančna uredba] bodo 
prihodki in povračila, ustvarjeni s 
finančnim instrumentom, dodeljeni temu 
finančnemu instrumentu. Prihodki in 
povračila iz dejavnosti finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih že v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2007–2013, pri čemer so se te dejavnosti 
začele izvajati v tem obdobju, bodo 
dodeljeni finančnemu instrumentu v 
obdobju 2014–2020.

6. V skladu s členom 18(2) Uredbe (EU) 
št. XXX/2012 [nova finančna uredba] bodo 
prihodki in povračila, ustvarjeni s 
finančnim instrumentom, dodeljeni temu 
finančnemu instrumentu za obdobje 
trajanja te uredbe.

Or. fr

Predlog spremembe 87
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme večletne in letne 
delovne programe za vsak sektor. Komisija 
lahko sprejme tudi večletne in letne 
delovne programe, ki pokrivajo več kot en 
sektor. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom preverjanja iz člena
24(2).

1. Komisija sprejme večletne in letne 
delovne programe za vsak sektor. Komisija 
lahko sprejme tudi večletne in letne 
delovne programe, ki pokrivajo več kot en 
sektor. Ti delegirani akti se sprejmejo v 
skladu s členom 25 te uredbe.

Or. xm

Obrazložitev

V večletnem in letnem delovnem programu bi utegnila Komisija sprejemati politične 
odločitve, ki bi dopolnjevale to uredbo. Zato poročevalca predlagata, da bi izvedbene akte 
nadomestili z delegiranimi, tako da bi imel Parlament več nadzora nad temi vprašanji.

Predlog spremembe 88
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Večletni delovni programi se pregledajo 
vsaj v vmesni fazi izvajanja. Komisija po 
potrebi pregleda večletni program na 
podlagi izvedbenega akta. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 24(2).

2. Večletni delovni programi se pregledajo 
vsaj v vmesni fazi izvajanja. Komisija po 
potrebi pregleda večletni program na 
podlagi delegiranih aktov v skladu s 
členom 25 te uredbe.

Or. xm

Obrazložitev

V večletnem in letnem delovnem programu bi utegnila Komisija sprejemati politične 
odločitve, ki bi dopolnjevale to uredbo. Zato poročevalca predlagata, da bi izvedbene akte 
nadomestili z delegiranimi, tako da bi imel Parlament več nadzora nad temi vprašanji.

Predlog spremembe 89
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Na področju prometa je najmanj 4–
5 % proračunskih sredstev iz člena 5(1)(a) 
porabljenih v obliki inovativnih finančnih 
instrumentov.

Or. fr

Predlog spremembe 90
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Večletna delovna programa na 
področju energetike in telekomunikacij 
omogočata strateško usmeritev na 
področju projektov skupnega interesa in 
lahko vključuje posebne projekte 
skupnega interesa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 91
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija, ki ukrepa v skladu s 
postopkom iz odstavka 1, določi pri 
vzpostavitvi večletnih in sektorskih letnih 
delovnih programov merila za izbiro in 
dodelitev v skladu s cilji in prednostnimi 
nalogami, določenimi:

6. Komisija, ki ukrepa v skladu s 
postopkom iz odstavka 1, določi pri 
vzpostavitvi večletnih in sektorskih letnih 
delovnih programov merila za izbiro in 
dodelitev v skladu s cilji in prednostnimi 
nalogami, določenimi v členih 3 in 4 te 
uredbe ter v Uredbi (EU) št. XXXX/2012 
[smernice TEN-T], Uredbi (EU) št. 
XXXX/2012 [smernice za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo] ali Uredbi 
(EU) št. XXXX/2012 [smernice GD 
INFSO]. Vse projekte se oceni na podlagi 
naslednjih kriterijev:
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(a) za promet, v Uredbi (EU) 
št XXXX/2012 [smernice TEN-T];

(a) že doseženi napredek dejavnosti v 
razvoju projekta in v pripravljalni fazi ter 
izvedljivost predloga izvedbe;

(b) za energetiko, v Uredbi (EU) 
št XXXX/2012 [smernice za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo];

(b) učinek vzvoda, s katerim bo podpora 
Unije delovala na javne in zasebne 
naložbe ter na enotni trg;

(c) za telekomunikacije, v Uredbi 
št. (EU) XXXX/2012 [smernice GD 
INFSO].

(c) potreba po premostitvi posebnih 
finančnih ovir in pomanjkljivega 
financiranja trga, ki je povezana z naravo 
projekta ali njegovo neodložljivostjo;
(d) stroški in koristi, vključno z 
gospodarskimi in družbenimi učinki, 
učinki toplogrednih plinov in/ali drugi 
okoljski vplivi ter dostopnost;
(e) na področju promet in energije, 
čezmejna razsežnost.

Or. en

Obrazložitev

Merila za izbiro bi morala biti predhodno določena v skladu s členom 5 sedaj veljavne 
Uredbe (št. 680/2007).

Predlog spremembe 92
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Delovni programi se uskladijo, da se 
izkoristijo sinergije med prometnim, 
energetskim in telekomunikacijskim 
sektorjem, zlasti na področjih, kot so 
pametne energetske mreže, električna 
mobilnost, inteligentni in trajnostni 
prometni sistemi ali skupne poti. Sprejmejo 
se lahko večsektorski razpisi za izbor 
projektov.

7. Delovni programi se uskladijo, da se 
izkoristijo sinergije med prometnim, 
energetskim in telekomunikacijskim 
sektorjem, zlasti na področjih, kot so 
pametne energetske mreže, električna 
mobilnost, pametni in trajnostni prometni 
sistemi ali skupne poti ali združevanje 
infrastrukture. Sprejmejo se lahko 
večsektorski razpisi za izbor projektov s 
finančnimi sredstvi iz člena 5(1), 
dodeljenimi sorazmerno glede na pomen 
posameznega sektorja v financiranih 
ukrepih.

Or. fr
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Predlog spremembe 93
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirni časovni razpored za dodelitev 
posameznih letnih obrokov se sporoči 
upravičencem do nepovratnih sredstev in, 
če je to potrebno za finančne instrumente, 
zadevnim finančnim institucijam.

Okvirni časovni razpored za dodelitev 
posameznih letnih obrokov se sporoči 
upravičencem do nepovratnih sredstev, 
zadevnim državam članicam in 
Evropskemu parlamentu, če je to potrebno 
za finančne instrumente, zadevnim 
finančnim institucijam.

Or. fr

Predlog spremembe 94
Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobrena proračunska sredstva, ki ob 
koncu proračunskega leta, za katerega so 
bila odobrena, ostanejo neporabljena, se 
samodejno prenesejo v naslednje 
proračunsko leto.

Odobrena proračunska sredstva, ki ob 
koncu proračunskega leta, za katerega so 
bila odobrena, ostanejo neporabljena, se 
samodejno prenesejo v naslednje 
proračunsko leto, v skladu s členoma 9 in 
10 uredbe (EU) št. XXXX/2012 [nova 
finančna uredba].

Or. fr

Predlog spremembe 95
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri projektih, povezanih s prometnim in 
energetskim sektorjem, države članice v 
tesnem sodelovanju s Komisijo tehnično 
spremljajo in finančno nadzorujejo ukrepe 

Države članice v tesnem sodelovanju s 
Komisijo tehnično spremljajo in finančno 
nadzorujejo ukrepe ter potrjujejo resničnost 
in skladnost izdatkov, ki so nastali v okviru 
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ter potrjujejo resničnost in skladnost 
izdatkov, ki so nastali v okviru projekta ali 
delov projekta. Države članice lahko 
zahtevajo, da med pregledi na kraju samem 
sodeluje Komisija.

projekta ali sklopov projekta. Države 
članice lahko zahtevajo, da med pregledi 
na kraju samem sodeluje Komisija.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve je treba uskladiti pravila o pristojnosti držav članic za te tri sektorje.

Predlog spremembe 96
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti na področju telekomunikacij storijo 
nacionalni regulativni organi vse 
potrebno za zagotovitev zahtevane pravne 
varnosti in investicijskih pogojev za lažje 
izvajanje projektov, ki prejemajo finančno 
pomoč Unije v skladu s to uredbo.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve je treba uskladiti pravila o pristojnosti držav članic za te tri sektorje.

Predlog spremembe 97
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisijo stalno obveščajo 
po potrebi prek interaktivnih geografskih 
in tehničnih informacijskih sistemov (v 
primeru vseevropskih prometnih omrežij je 
to sistem TENtec) o napredku pri izvajanju 
projektov skupnega interesa in naložbah za 
ta namen, vključno z zneskom pomoči, 
porabljenim za doseganje ciljev v zvezi s 
podnebnimi spremembami.

Države članice Komisijo letno obveščajo 
prek interaktivnih geografskih in tehničnih 
informacijskih sistemov (v primeru 
vseevropskih prometnih omrežij je to 
sistem TENtec) o napredku pri izvajanju 
projektov skupnega interesa in naložbah za 
ta namen, vključno z zneskom pomoči, 
porabljenim za doseganje ciljev v zvezi s 
podnebnimi spremembami.
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Or. fr

Predlog spremembe 98
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odbor zagotavlja horizontalni pregled 
delovnih programov iz člena 18 za 
zagotavljanje skladnosti ter prepoznavanja 
in izkoriščanja sinergij med sektorji. 

3. Odbor zagotavlja horizontalni pregled 
delovnih programov iz člena 17 za 
zagotavljanje skladnosti ter prepoznavanja 
in izkoriščanja sinergij med sektorji in si 
prizadeva zlasti za zagotavljanje 
primernega prispevka iz letnega 
finančnega okvira vsakega sektorja v 
medsektorskih razpisih za predloge in pri 
določanju stopenj sofinanciranja za 
dejavnosti, ki temeljijo na sinergiji med 
sektorji. 

Or. xm

Obrazložitev

Odbor bi moral skušati tudi poiskati ustrezne rešitve financiranja za sinergijo in večsektorske 
pozive za zbiranje ponudb. 

Predlog spremembe 99
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 20 se Komisiji podeli za 
nedoločen čas od začetka veljavnosti te 
uredbe.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 5, 17 in 20 se Komisiji 
podeli za obdobje trajanja večletnega 
finančnega okvira 2014–2020.

Or. fr

Predlog spremembe 100
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje do sredine 
leta 2018 pripravi poročilo o vrednotenju v 
zvezi z doseganjem ciljev vseh ukrepov (na 
ravni rezultatov in učinkov), učinkovitostjo 
porabe sredstev in njeno dodano evropsko 
vrednostjo, pri čemer na podlagi poročila 
sprejme odločitev glede podaljšanja, 
spremembe ali ukinitve ukrepov. Poleg 
tega se v poročilu preučijo možnosti za 
poenostavitev, notranja in zunanja 
skladnost programa, nadaljnja ustreznost 
vseh ciljev ter prispevanje ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo. 
Upošteva rezultate vrednotenj 
dolgoročnega vpliva predhodnih ukrepov.

1. Komisija najpozneje 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu predstavi 
poročilo o vrednotenju v zvezi z 
doseganjem ciljev vseh ukrepov (na ravni 
rezultatov in učinkov), učinkovitostjo 
porabe sredstev in njeno dodano evropsko 
vrednostjo, pri čemer na podlagi poročila 
sprejme odločitev glede podaljšanja, 
spremembe ali ukinitve ukrepov. Poleg 
tega se v poročilu preučijo možnosti za 
poenostavitev, notranja in zunanja 
skladnost programa, nadaljnja ustreznost 
vseh ciljev ter prispevanje ukrepov k 
prednostnim nalogam Unije v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo. 
Upošteva rezultate vrednotenj 
dolgoročnega vpliva predhodnih ukrepov.

Or. fr

Predlog spremembe 101
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe za obveščanje in 
sporočanje o projektih in rezultatih 
instrumenta za povezovanje Evrope. Poleg 
tega zajema proračun, ki je v skladu s to 
uredbo dodeljen za sporočanje, tudi 
sporočanje znotraj institucij v zvezi s
političnimi prednostnimi nalogami Unije.

2. Komisija izvaja ukrepe za obveščanje in 
sporočanje o projektih in rezultatih 
instrumenta za povezovanje Evrope. 

Or. fr
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Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – točka a – horizontalne prednostne naloge

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve

Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS in 
RIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja

Predlog spremembe

Inovativno upravljanje in storitve Enotno evropsko nebo – SESAR

Inovativno upravljanje in storitve

Sistemi za upravljanje cestnega in 
železniškega prometa ter prometa na 
celinskih plovnih poteh (ITS, ERTMS, RIS 
in VTMIS)

Inovativno upravljanje in storitve Pristanišča in letališča osrednjega omrežja, 
pomorske avtoceste

Or. xm

Obrazložitev

Ker so „pomorske avtoceste“ in sistem spremljanja in obveščanja za ladijski promet osrednji 
elementi prometnega sistema EU, bi jih bilo treba vključiti med horizontalne prednostne 
naloge.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Priloga – del III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Seznam predhodno določenih projektov, ki temeljijo na sinergijah med vsaj dvema 
sektorjema, ki sta zajeta v IPE. 
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Uporaba omrežij za preskrbo, ki ne uporabljajo fosilne in onesnažujoče energije (na primer 
električno energijo ali vodik) za prevozna sredstva. 
Izvajanje pametnih omrežij z uporabo nove ali obstoječe infrastrukture na področju 
prometa in telekomunikacij.
Uporaba prometne infrastrukture (npr. tunelov, mostov itd.) za izrabo novih povezav, ki 
krepijo električne zmogljivosti, uporabljajo nove plinske koridorje ali telekomunikacijska 
omrežja.

Or. xm

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe 56 o členu 7(4a) (novo). Nova priloga vsebuje poskusni 
seznam predhodno opredeljenega seznama sinergetskih projektov, upravičenih do podpore 
EU, ki bo natančnejša smernica izvajalcem projektov, da bodo predlagali ukrepe za 
morebitno sinergijo med vsemi tremi sektorji.
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OBRAZLOŽITEV

Namen predloga uredbe o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope je:

– usmeriti sredstva na projekte z evropsko dodano vrednostjo na področju prometne, 
energetske in telekomunikacijske infrastrukture, da bi vzpostavili povezana evropska omrežja, 
ki bodo zagotavljala enako učinkovitost in visoko raven te infrastrukture na celotnem ozemlju 
EU;

– centralizirati, poenostaviti in vzpostaviti pogoje za dodeljevanje sredstev, zagotovljenih na 
podlagi te uredbe, na ravni Unije, obenem pa izkoristiti sinergijo med temi tremi sektorji; 

– skrbno porazdeliti sredstva med neposredne oblike pomoči in nove finančne instrumente, ki 
povezujejo trg in bistveno izboljšujejo učinkovitost evropskih sredstev;

– boljše povezati kohezijske države na finančni, tehnični in operativni ravni z vključitvijo 
deleža sredstev instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v skladu s pravili kohezijskega 
sklada na področju prometa.

V hudi krizi, s katero se soočamo, prizadevanje za doseganje gospodarskega, socialnega in 
okoljskega napredka v Evropi hkrati upravičuje:

– ukrepe za ponovno vzpostavitev uravnoteženosti javnega proračuna,
– povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva ter
– vrnitev k trajni, vključujoči in uravnoteženi rasti.

Zato poročevalci odločno podpirajo to uredbo o vzpostavitvi mehanizma za povezovanje 
Evrope, da bi se dosegel cilj rasti in konkurenčnosti na področju prometa, energije in 
telekomunikacij v treh korakih:

– dodelitev potrebnih sredstev javnoprevoznemu sektorju za izvedbo projektov za izgradnjo 
infrastrukture, pri čemer bodo sodelovali številni gospodarski sektorji tako v fazi izvedbe kot 
kasneje pri opravljanju storitev in vzdrževanju;

– stimulacija teh sektorjev, raziskav, prenosa tehnologij ter (finančnega in operativnega) 
razvoja, da bi Evropa na teh področjih ohranila svoj vodilni položaj na svetovni ravni;

– izgradnja vzdržnih, učinkovitih in zanesljivih prometnih, energetskih in telekomunikacijskih 
sistemov v Evropi, ki bodo z izboljšanjem gospodarske, socialne in okoljske uspešnosti 
prispevali k svetovni konkurenčnosti njenega gospodarstva, usklajenemu in povezanemu 
delovanju Unije ter njeni teritorialni povezanosti.

Potrebe po financiranju na ozemlju Unije do leta 2020 po ocenah znašajo:
– 500 milijard za vseevropska prometna omrežja, pri čemer je 250 milijard potrebnih za 
odpravo ozkih grl in vzpostavitev manjkajočih povezav, predvsem čezmejnih;
– 200 milijard za vseevropska energetska omrežja;
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– 270 milijard za razvoj širokopasovnih omrežij in storitvenih platform.

Pri dodelitvi 50 milijard v okviru tega mehanizma bo torej potrebno naslednje:
– premišljena izbira financirane infrastrukture glede na njeno evropsko dodano vrednost in 
skladnost s strategijo Evropa 2020;
– čim boljše in usklajeno upravljanje mehanizma na ravni organov Evropske unije;
– tesno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi (države članice, regije, teritorialne skupnosti, 
nosilci projektov);
– sodelovanje med samimi evropskimi institucijami (Komisija, Svet, Parlament);
– posebna pozornost, namenjena kohezijskim državam, ki imajo velike potrebe, njihova 
sredstva pa so pogosto omejena;
– čim boljša izraba finančnih sredstev med klasičnimi ukrepi posredovanja in novimi 
finančnimi instrumenti:

 nepovratna sredstva bi bilo treba uporabljati le za projekte, ki ustvarjajo malo 
prihodkov ali pa jih sploh ne, pri čemer bi morala biti stopnja sofinanciranja 
usklajena z zadanimi cilji in prednostnimi nalogami, pričakovanji gospodarskih 
subjektov in trga ter naravo ukrepov;

 inovativni finančni instrumenti bi morali omogočiti obsežno uporabo naročil z 
ohranitvijo:
o interesov Unije, skladnosti in objektivnosti ukrepov,
o pomembnejših učinkov vzvoda,
o odsotnosti izkrivljanja konkurence in motenj na trgu;

– vključitev te uredbe v prihodnji večletni finančni okvir, da bo zagotovljeno tesno 
sodelovanje z drugimi finančnimi okviri z enakimi cilji, zlasti z:

 8. okvirnim programom za raziskave in inovacije (Obzorje 2020) ter
 regionalno kohezijsko politiko.

Zato poročevalci menijo, da bo za večletne in letne programe potrebno sprejetje delegiranih 
aktov. Pri tem mora sodelovati Parlament, saj gre za sprejetje političnih odločitev (npr. o 
razpisih za oddajo predlogov, ki se objavijo), pri čemer se lahko sprejmejo tudi dodatna 
posebna pravila o predložitvi projektov skupnega interesa, ki lahko tako nadomestijo temeljni 
akt. Na področju energije in telekomunikacij ni seznama projektov skupnega interesa, ki se 
financirajo, zaradi česar ima lahko Komisija preveliko diskrecijsko pravico.

Sektorji, ki jih zajema ta uredba, so izrednega strateškega pomena za prihodnost Unije in 
njenih prebivalcev.

I –Na področju prometa

Na tem področju je cilj fizična povezava vseh regij Unije ter zagotovitev mobilnosti ljudi in 
blaga, brez katere ni mogoč razvoj in teritorialna usklajenost Unije. Poudariti je treba tudi, da 
se za politiko na področju infrastrukture in njeno uporabo skriva vsa evropska industrija, ki se 
opira na promet (npr. avtomobilska, letalska, železniška, vesoljska industrija in prometni 
sistemi), ki še vedno zaseda vodilni svetovni položaj in predstavlja večinski delež našega 
gospodarskega potenciala.

Še en odločilni element, ki označuje učinkovita prometna omrežja, je njihov prispevek h 
konkurenčnosti. Že leta 1993 je Delorsova komisija v beli knjigi o rasti, konkurenčnosti in 
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zaposlovanju1 ocenila, da so za ustvarjenje 15 milijonov delovnih mest in spodbuditev 
gospodarske rasti do leta 2000 za prednostne projekte potrebna prometna omrežja v vrednosti 
220 milijard ekujev2.

Dvajset let pozneje in v gospodarski krizi, v kakršni smo se znašli, Komisija za prometni 
sektor predlaga najmanj 50 milijard (31,7 milijard EUR) za Unijo, ki ima danes precej večje 
število držav članic in bistveno večje potrebe.

Poročevalci menijo, da bi bilo za uresničitev pričakovanega finančnega vzvoda na področju 
prometa potrebnih vsaj 10 % načrtovanih potreb (500 milijard evrov za TEN-T do leta 2020).
Zaradi omejenih financ Komisija sedaj predlaga, naj se instrument za povezovanje Evrope 
osredotoči na tiste projekte, ki so zreli za financiranje v obdobju prihodnjega večletnega 
finančnega okvira in imajo visoko dodano vrednost za EU na področju horizontalne tematike 
ali trajnostnih oblik prometa, kot so železnice ali celinske vodne poti. Seznam prilog že 
opredeljuje omejeno število potencialnih projektov, zlasti v obliki koridorjev, za katere naj bi 
se porabilo 85 % sredstev iz IPE. Kljub temu se bodo zbirale konkurenčne ponudbe, saj 
razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za financiranje vseh projektov iz prilog.

Poročevalci pozdravljajo uvedbo pristopa koridorjev, kar bistveno izboljšuje upravljanje 
sedanjih 30 prednostnih projektov v okviru TEN-T, ki so bili izbrani leta 2004 zaradi 
njihovega izrednega pomena za čezmejne prometne tokove, kohezijo in trajnostni razvoj. V 
tej fazi in kot začetno točko bi želeli obdržati deset že opredeljenih koridorjev in druge 
odseke, ki jih predlaga Komisija, ter predlagati le manjšo spremembo horizontalnih 
prednostnih nalog, tj. dodati pomorske avtoceste, da bo ta pojem ostal prednostna naloga za 
TEN-T, kot tudi storitve ITS. 
Poleg tega bi bilo treba bistveno prenoviti seznam predhodno opredeljenih projektov iz dela 1 
Priloge, če bo Svet sklenil bistveno zmanjšati finančni okvir.

Poraba deleža sredstev iz kohezijskega sklada v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na 
področju prometa je priložnost za države, ki so do njih upravičene, da se bolje povežejo z 
velikimi evropskimi omrežji, s čimer se bo okrepila njihova konkurenčnost in vključenost v 
Evropsko unijo. Kljub temu bo treba posebej upoštevati tako finančne kot operativne razmere 
v teh državah, zlasti pri izvajanju načela uporabi ali zgubi („use it or loose it“). Tehnična 
podpora projektnega inženiringa v kohezijskih državah z določenimi težavami na 
administrativni ravni bo tem državam, da v celoti izkoristijo financiranje v okviru IPE.

II – Na področju energetike

Razvoj infrastrukture je pomemben za več ključnih izzivov, s katerimi se bo Evropska unija 
soočila v naslednjih letih:

- neodvisnost in medsebojna odvisnost ter solidarnost na področju preskrbe Unije z 
energijo (varnost, stabilnost),

- vzpostavitev pametnih, učinkovitejših, energetsko varčnih omrežij,
- razvoj novih omrežij z obnovljivimi viri energije ter njihova povezanost s 

konvencionalnimi omrežji.

                                               
1 COM (93)700.
2 1. januarja 1999 je bil 1 ECU enak 1 EUR.
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Potreba po 200 milijardah EUR investicijskih sredstev in nedokončani notranji trg v 
energetskem sektorju sta poglavitni oviri, ki je treba odpraviti, če želimo izpolniti cilje 
strategije Evropa 2020. 

Zato poročevalci menijo, da uresničitev učinka finančnega vzvoda za vsak evro, vložen v 
energetsko infrastrukturo, zagotavlja najvišjo vrednost instrumenta IPE. Z razširjeno uporabo 
finančnih instrumentov bodo zagotovljene tudi dodatne koristi za okrepitev in pritegnitev 
zasebnih vlaganj prek tržnih instrumentov, kar je v obdobju finančnega krčenja pogoj za 
razvoj infrastrukture. 

Nepovratna sredstva se lahko uporabljajo in jih je treba uporabljati v skrajni sili za prednostne
projekte, ki niso ekonomsko vzdržna, imajo pa pozitivne zunanje učinke ter ne izkrivljajo 
energetskega trga, ki se še razvija, in ne ustvarjajo umetne konkurence z zasebnimi vlaganji. 

Instrument za povezovanje Evrope bo pomagal odpraviti vrzel med potrebami po novi, 
posodobljeni infrastrukturi, ter energetskimi in podnebnimi cilji iz strategije Evropa 2020, če 
bodo te prednostne naloge dosledno upoštevane pri izvajanju tega instrumenta.

III – Na področju telekomunikacij  

Razvoj širokopasovnih omrežij na podlagi povpraševanja mora biti rezultat strateške 
odločitve o dokončanju enotnega trga na področju informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter uresničitvi ciljev digitalne agende.

Zato bi morala biti prednost vzpostavitev evropske strukture digitalnih storitev, vseevropskih 
hrbteničnih povezav visokih hitrosti za javne uprave, čezmejnih e-vladnih storitev (npr. 
storitev čezmejnih e-naročil, e-sodstva, e-zdravstva), zagotavljanje dostopa do informacij 
javnega sektorja, vključno z digitalnimi viri evropske dediščine, data.eu in večjezični viri, 
varnost in zaščita (varnejši internet in kritična storitvena infrastruktura) ter pametne 
energetske storitve. 

Poročevalci menijo, da bi morali biti ti finančni instrumenti edini mehanizmi, ki bodo 
podpirali razvoj širokopasovnega omrežja v okviru IPE. Finančni instrumenti imajo v 
primerjavi z nepovratnimi sredstvi številne prednosti, saj denimo zagotavljajo precej večji 
finančni vzvod ter lahko tako z enakim proračunom dosežejo več gospodinjstev. Potrjeni 
programi za javno podporo se morajo osredotočiti na ustvarjanje pozitivnih zunanjih učinkov, 
kot so razvoj lokalnega/podeželskega gospodarstva, okrepitev konkurenčnosti in ustvarjanje 
novih delovnih mest.

IV – Sinergija

Poročevalci pozdravljajo predlog Komisije za vzpostavitev enotnega instrumenta, ki bo 
zajemal vse tri sektorje, saj bo to zmanjšalo administrativne stroške upravljanja programa. 
Obenem pa menijo, da bi bilo treba dodatno spodbujati možnost sinergije med energetskim, 
prometnim in telekomunikacijskim sektorjem. Predlagajo tudi natančnejšo opredelitev pojma 
sinergije, zlasti meril za upravičenost, stopenj sofinanciranja, upravljanja in finančnih pravil, s 
čimer bi izvajalce projektov bolj spodbudili, naj predlagajo ukrepe z možnostjo sinergije med 
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omenjenimi sektorji. V delu IV Priloge je predstavljen nov poskusni seznam predhodno 
opredeljenih projektov z možnostjo sinergije. 

Instrument za povezovanje Evrope (IPE) lahko na podlagi preglednega, sinergetskega, 
poenostavljenega, centraliziranega in pogojnega upravljanja omogoči maksimalno 
učinkovitost evropskega financiranja za izvajanje velikih političnih prednostnih nalog Unije 
na področju prometa, energije in telekomunikacij. 

Namen predlogov sprememb ni uvedba novosti, temveč natančnejša opredelitev danega 
besedila, saj menimo, da mora biti uredba o IPE precizna.

Poročevalci bodo pozorno spremljali pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru za 
zagotovitev, da bodo temu instrumentu dodeljena zadostna proračunska in operativna 
sredstva. Z zmanjšanjem potrebnih sredstev bi ga razvrednotili ter močno ogrozili ukrepe za 
rast in konkurenčnost Unije.


