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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Instrument za povezovanje Evrope je glavni instrument EU za financiranje projektov 
osrednjega omrežja, ki ponujajo največjo evropsko dodano vrednost, z ureditvijo manjkajočih 
čezmejnih povezav, ključnih ozkih grl in večmodalnih vozlišč. Ta instrument bo koristil vsem 
državam članicam, saj bo omogočal enakopraven dostop do notranjega trga in pospešil razvoj 
infrastrukture, ki jo EU potrebuje. 

Kar zadeva 10 milijard EUR, prenesenih iz Kohezijskega sklada, ki so v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope namenjeni projektom na področju prometne infrastrukture izključno v 
državah članicah, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada, so slednje izrazile 
zadržke in celo nasprotovanje. Ne glede na vse je treba sredstva, predvidena za države 
upravičenke do sredstev Kohezijskega sklada, uporabiti za točno določen namen, saj ne bodo 
vrnjena v Kohezijski sklad, če ne bodo porabljena, temveč bodo izgubljena. Odgovornost 
Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca je, da preuči predlog Komisije in v besedilo doda 
potrebna pojasnila, da bi zagotovil, da bodo vse države članice podprle dober predlog z 
evropsko dodano vrednostjo. V zvezi s tem pripravljavec mnenja ocenjuje, da je treba v 
besedilo vnesti naslednja pojasnila:

10 milijard EUR iz Kohezijskega sklada se ne bi smelo upoštevati v omejitvi 2,5 % BDP. 

10 milijard EUR, ki se prenesejo iz Kohezijskega sklada, se ne bi smelo upoštevati v 
metodologiji za izračun omejitve 2,5 % BDP, predlagani v večletnem finančnem okviru. Na 
načelni ravni namreč ni smiselno, da se pri tej omejitvi upošteva centralno voden instrument, 
kot je instrument za povezovanje Evrope. Večina projektov, ki naj bi se financirali, je 
čezmejnih, taka omejitev pa bi povzročila neenako obravnavo na dveh straneh projekta. Poleg 
tega za države članice, upravičene do financiranja iz Kohezijskega sklada, to pomeni element 
neenake obravnave med 21,7 in 10 milijardami EUR, saj med izvajanjem projektov, ki 
temeljijo na konkurenci, ni mogoče spoštovati takih zgornjih mej kot dokončno določenih 
sredstev za države.

Večji poudarek na čezmejnih projektih v obmejnih regijah 

V številnih obmejnih območjih sedanja infrastruktura še vedno izraža ozka nacionalna načela 
(to niso prednostni volilni cilji držav članic, ki raje vlagajo sredstva v razvoj infrastrukture v 
osrednjem delu države, čeprav jim proces evropske integracije in notranji trg prinašata 
pomembne koristi), zaradi česar so obrobne regije v slabšem položaju. Večina prednostnih 
projektov je res povezanih z nadnacionalno infrastrukturo, vendar se projekti v čezmejnih 
regijah pogosto končajo zelo pozno ali se sploh ne končajo. 26 izmed dosedanjih 30 
prednostnih projektov omrežja TEN-T obsega dela v obmejnih regijah ali ima čezmejno 
razsežnost, toda pri vseh so bile naložbe v obmejnih regijah opravljene nazadnje. 

Med instrumentom za povezovanje Evrope in sredstvi Kohezijskega sklada bi bilo treba 
ustvariti močne sinergije. 

Sinergije v zvezi z infrastrukturnimi čezmejnimi projekti je treba razvijati tudi s programi 
ozemeljskega sodelovanja, ki jih financirata Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 
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Kohezijski sklad. Čezmejni infrastrukturni projekti, tudi v bogatejših regijah, bi morali biti 
izrecno upravičeni do sredstev ESRR v programih za rast in delovna mesta.

Instrument za povezovanje Evrope bi moral v nekaterih primerih ponuditi podporo za 
celovito omrežje.

Poleg tega bi moral biti na voljo za infrastrukturne projekte v okviru celovitega omrežja z
omejitvijo 5 %, zlasti za projekte v čezmejnih regijah.

Instrument za „globlje“ povezovanje za povečanje naložb v ključno infrastrukturo.

Države s finančnimi težavami so najbolj odvisne od naložb v infrastrukturo, saj te spodbujajo 
rast in ustvarjajo delovna mesta. Zato bi bilo treba tem državam omogočiti, da na lastno 
zahtevo uporabijo sredstva popravljenih ali izterjanih denarnih tokov v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope in/ali v svojih nacionalnih proračunih za infrastrukturne projekte. 
Zadevne zneske bi morala centralizirano upravljati Komisija v okviru programa za 
konkurenčnost in rast. To bi spodbudilo naložbe v nacionalne in nadnacionalne 
infrastrukturne projekte in tako prispevalo k evropski dodani vrednosti.

Navsezadnje je treba poudariti, da je potrebna vseevropska vizija daljinskega koridorja, ki 
presega nacionalne meje, da bi se opredelile in odpravile ovire (infrastrukturne, tehnične in 
administrativne) za nemoten, interoperabilen in intermodalen promet. Te ovire močno 
škodujejo evropski konkurenčnosti zaradi višjih stroškov in manjše zanesljivosti logistične 
verige, poleg tega pa neenakomerno vplivajo na obrobnejše države, kar še poslabšuje 
ozemeljsko kohezijo.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 172 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti členov 172, 174 in 
349 Pogodbe,

Predlog spremembe 2
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Z ukrepi in dejanji za spodbujanje nizkoogljične družbe in gospodarstva ne bi smeli 
povečevati izoliranosti regij, ki so že tako oddaljene od notranjega gospodarstva.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Doseči bi bilo treba močne sinergije 
med instrumentom za povezovanje Evrope 
in ESRR za financiranje infrastrukture v 
čezmejnih regijah v okviru celovitega 
omrežja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

osrednje omrežje TEN-T. Glede na 
sredstva, ki so na voljo na ravni Unije, je 
treba ob upoštevanju osredotočenosti na 
projekte z najvišjo evropsko dodano 
vrednostjo nujno zagotoviti, da se doseže 
želeni učinek. Podpora se mora zato 
usmeriti na osrednje omrežje (zlasti 
koridorje osrednjega omrežja) brez 
izključevanja podpore za celovito omrežje, 
ki bi lahko učinkovito povečalo družbeno
in teritorialno kohezijo in izboljšala 
dostopnost po vsej Unije, pa tudi 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).

Obrazložitev

Podpora iz IPE bi se morala osredotočati na osrednje omrežje, vendar ne bi smeli popolnoma 
izključiti niti podpore celovitemu omrežju v primerih, ko se s projekti zagotovi evropska 
dodana vrednost, še zlasti na območjih, kot so najbolj oddaljene regije v skladu s 
členoma 355 in 375 PDEU, ki so vključene v celovito omrežje, da bi tako preprečili kakršno 
koli povečevanje njihove izolacije. 

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 

(13) Izkušnje s sedanjim finančnim 
okvirom kažejo, da se nekatere države 
članice, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, soočajo 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 ([XXX] 
milijard EUR) prenesti za financiranje 



PE491.329v02-00 8/33 AD\915841SL.doc

SL

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

projektov na področju prometa v 
osrednjem prometnem omrežju v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope. Do 31. decembra 
2016 bi morala izbira projektov 
popolnoma upoštevati nacionalne 
dodelitve v okviru Kohezijskega sklada. 
Od 1. januarja 2017 bi bilo treba sredstva, 
ki še niso dodeljena za projekte prometne 
infrastrukture, dati na razpolago vsem 
državam članicam, ki so upravičene do 
sredstev Kohezijskega sklada v okviru 
pravil te uredbe. Največjo možno prednost 
bi bilo treba zagotoviti projektom, ki 
upoštevajo nacionalne dodelitve v okviru 
Kohezijskega sklada. Komisija mora 
podpreti države članice, upravičene do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, da bi 
razvila in izvajala projekte z evropsko 
dodano vrednostjo s seznama v Prilogi te 
uredbe.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Za dejansko uresničitev ciljev 
instrumenta za povezovanje Evrope so 
bistvene institucionalne in upravne 
zmogljivosti. Komisija bi morala vedno 
zagotavljati zadostno raven teh 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje 
projektov ter zadevni državi članici 
ponuditi ustrezna sredstva, kjer koli je to 
potrebno.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 10

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 
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. Pristojni 
upravni organi bi morali ustvariti 
potrebne spodbude, s katerimi bi pritegnili 
zasebne vlagatelje. 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 
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Marguerite).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Na podlagi sektorskih smernic, 
določenih v ločenih uredbah, je bil 
pripravljen seznam prednostnih področij, 
na katerih se uporablja ta uredba, pri čemer 
je treba ta seznam vključiti v Prilogo. Da se 
upoštevajo morebitne spremembe pri 
političnih prednostnih nalogah, tehnoloških 
zmogljivostih in prometnih tokovih, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije na Komisijo 

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

prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v 
zvezi s spremembami Priloge. Komisija bi 
morala pri svojem pripravljalnem delu
opraviti ustrezna posvetovanja, vključno s 
posvetovanji na strokovni ravni. Komisija 
mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
ustrezne dokumente.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) „celovito omrežje“ pomeni 
vseevropsko prometno omrežje, kot je 
določeno v poglavju II Uredbe (EU) št. 
XXXX/2012 [smernice za TEN-T], ki 
zagotavlja dostop do notranjega trga in 
medsebojne povezave med vsemi regijami 
Unije, tudi odročnimi, oddaljenimi in zelo 
redko poseljenimi regijami, s čimer 
povečuje gospodarsko, socialno in 
teritorialno kohezijo med državami 
članicami, znotraj njih ter med državami 
članicami in tretjimi državami;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

prometa, energetike in telekomunikacij ter 
ki dajejo prednost manjkajoči 
infrastrukturi. Zato instrument za 
povezovanje Evrope upošteva naslednje 
cilje:

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

(a) prispevati k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti z razvojem sodobnih in 
visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki 
bodo upoštevala prihodnje prometne 
tokove in 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 merila z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa in zlasti z 
obsegom javnih in zasebnih naložb v 
projekte skupnega interesa, ki so bili 
izvedeni s finančnimi instrumenti iz te 
uredbe in v povezavi z drugimi finančnimi 
viri;

(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) prispevati k doseganju ciljev Unije o 
20-odstotnem zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, 20-odstotnem 
izboljšanju energetske učinkovitosti in
povečanju deleža obnovljive energije na 
20 odstotkov do leta 2020 ter hkrati 
zagotoviti večjo solidarnost med državami 
članicami.

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) premostiti manjkajoče povezave in 
odpraviti ozka grla, predvsem na 
čezmejnih odsekih.
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Obrazložitev

Obmejne regije so v slabšem položaju zaradi svoje obrobne lege, zato so še posebej odvisne 
od povezav s prometnim omrežjem EU. Zato je treba spodbujati infrastrukturne projekte za 
gradnjo manjkajočih povezav in odstranjevanje ozkih grl v obmejnih regijah, da bodo te 
povezane z osrednjim omrežjem in bodo tako imele boljši dostop do notranjega trga.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4

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

(a) Na področju prometa podpira 
instrument za povezovanje Evrope projekte 
skupnega interesa za uresničitev spodaj 
navedenih ciljev, ki so natančneje določeni 
v členu 4 Uredbe (EU) št. xxxx/2012 
[smernice TEN-T]:

(a) Na področju prometa podpira 
instrument za povezovanje Evrope projekte 
skupnega interesa za uresničitev spodaj 
navedenih ciljev, ki so natančneje določeni 
v členu 4 Uredbe (EU) št. xxxx/2012 
[smernice TEN-T]:

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

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav, s tem pa tudi 
uporaba kvot in stopenj financiranja iz 
člena 10 te uredbe in upoštevanje regij z 
geografsko neugodno lego, kar se meri s 
številom novih in izboljšanih notranjih in
čezmejnih povezav in odpravljenih ozkih 
grl na prometnih poteh, za katere se je 
zagotovilo financiranje IPE;

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

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

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

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

(b) Na področju energetike podpira 
instrument za povezovanje Evrope projekte 
skupnega interesa za uresničitev naslednjih 
ciljev, ki so natančneje določeni v 
Uredbi (EU) št. xxxx/2012:

(b) Na področju energetike podpira 
instrument za povezovanje Evrope projekte 
skupnega interesa za uresničitev naslednjih 
ciljev, ki so natančneje določeni v 
Uredbi (EU) št. xxxx/2012:

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

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

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

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

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

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

(c) Na področju telekomunikacijskih 
omrežij določa instrument za povezovanje 
Evrope ukrepe za podporo projektov 
skupnega interesa za uresničitev naslednjih 
ciljev, ki sta natančneje določena v 
Uredbi (EU) št. xxxx/2012 [smernice GD 
INFSO]:

(c) Na področju telekomunikacijskih 
omrežij določa instrument za povezovanje 
Evrope ukrepe za podporo projektov 
skupnega interesa za uresničitev naslednjih 
ciljev, ki sta natančneje določena v 
Uredbi (EU) št. xxxx/2012 [smernice GD 
INFSO]:

(i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih (i) zagotavljanje hitrejšega uvajanja hitrih 
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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;

in ultrahitrih širokopasovnih omrežij v vseh 
regijah EU in med njimi, pa tudi na 
podeželskih območjih, ter njihove uporabe, 
tudi v malih in srednje velikih podjetjih, 
kar se meri z ravnijo širokopasovne in 
ultrahitre širokopasovne pokritosti in 
številom gospodinjstev, ki so naročena na 
širokopasovne povezave hitrosti nad 100 
Mb/s;

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

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

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

za povezovanje Evrope v obdobju od leta 
2014 do leta 2020 je [XXX] EUR. 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: [XXX] EUR, od česar se [XXX] 
EUR v skladu s to uredbo, z Uredbo (EU) 
št. [...]/2012 [Uredba o skupnih določbah] 
in z Uredbo (EU) št. [...]/2012 [Kohezijski 
sklad] da na voljo iz Kohezijskega sklada 
za porabo izključno v državah članicah, ki 
so upravičene do financiranja iz 
Kohezijskega sklada za projekte s seznama 
v Prilogi 1 in ob polnem upoštevanju 
nacionalnih dodelitev v okviru 
Kohezijskega sklada do 31. decembra 
2016;

(b) energetika: 9 121 000 000 EUR; (b) energetika: [XXX] EUR;
(c) telekomunikacije: 9 185 000 000 EUR. (c) telekomunikacije: [XXX] EUR.

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 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.

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 odobritve za 
kritje podobnih stroškov vključijo v 
proračun po leto 2020, da se omogoči 
upravljanje ukrepov, ki se ne zaključijo do 
31. decembra 2020.

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 odobritve za 
kritje podobnih stroškov vključijo v 
proračun po leto 2020, da se omogoči 
upravljanje ukrepov, ki se ne zaključijo do 
31. decembra 2020.

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 

3. Po vmesni oceni v skladu s členom 26(1) 
lahko Komisija med sektorji prerazporeja 
sredstva iz dodelitve, določene v odstavku 
1, do največ 3 % na sektor, vendar to ne 
velja za [XXX] EUR, ki so preneseni iz 
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Kohezijskega sklada za financiranje 
projektov prometnega sektorja v državah 
članicah, upravičenih do financiranja iz 
Kohezijskega sklada.

Kohezijskega sklada za financiranje 
projektov prometnega sektorja v državah 
članicah, upravičenih do financiranja iz 
Kohezijskega sklada.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do podpore s finančno pomočjo EU v 
obliki nepovratnih sredstev, finančnih 
instrumentov in javnih naročil so 
upravičeni le ukrepi, ki prispevajo k 
projektom skupnega interesa v skladu z 
uredbami (EU) št. XXX/2012 [smernice 
TEN-T], (EU) št. XXX/2012 [smernice 
TEN-E], (EU) št. XXX/2012 [smernice za 
energetsko infrastrukturo] in XXX/2012 
[smernice GD INFSO], ter ukrepi za 
podporo programov.

1. Do podpore s finančno pomočjo EU v 
obliki nepovratnih sredstev, finančnih 
instrumentov in javnih naročil so 
upravičeni le ukrepi, ki prispevajo k 
projektom skupnega interesa v skladu z 
uredbami (EU) št. XXX/2012 [smernice 
TEN-T], (EU) št. XXX/2012 [smernice 
TEN-E], (EU) št. XXX/2012 [smernice za 
energetsko infrastrukturo] in XXX/2012 
[smernice GD INFSO], ter ukrepi za 
podporo programov.

2. Na področju prometa so do podpore s 
finančno pomočjo Unije v obliki javnih 
naročil in finančnih instrumentov iz te 
uredbe upravičeni le ukrepi, ki prispevajo k 
ukrepom skupnega interesa v skladu z 
Uredbo (EU) št. XXX/2012 [smernice 
TEN-T], in ukrepi za podporo programov.
Do prejemanja finančne pomoči Unije v 
obliki nepovratnih sredstev so v skladu s to 
uredbo upravičeni le naslednji ukrepi:

2. Na področju prometa so do podpore s 
finančno pomočjo Unije v obliki javnih 
naročil in finančnih instrumentov iz te 
uredbe upravičeni le ukrepi, ki prispevajo k 
ukrepom skupnega interesa v skladu z 
Uredbo (EU) št. XXX/2012 [smernice 
TEN-T], in ukrepi za podporo programov.
Do prejemanja finančne pomoči Unije v 
obliki nepovratnih sredstev so v skladu s to 
uredbo upravičeni le naslednji ukrepi:

(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 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];

(aa) ukrepi za izvedbo celovitega omrežja 
v skladu s poglavjem II Uredbe (EU) št. 
XXXX/2012 [smernice za TEN-T], kadar 
ti ukrepi prispevajo k pospeševanju 
čezmejnih prometnih tokov ali 
odpravljanju ozkih grl, pa tudi k razvoju 
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osrednjega omrežja,in zagotovi 
medsebojno povezanost med regijami, tudi 
med najbolj odmaknjenimi in najbolj 
oddaljenimi regijami do zgornje meje 5 % 
finančnih sredstev za promet, kot je 
določeno v členu 5 te uredbe;

(b) študije za projekte skupnega interesa, 
kot so določene v členu 8(1)(b) in (c) 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [smernice 
TEN-T];

(b) študije za projekte skupnega interesa, 
kot so določene v členu 8(1)(b) in (c) 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [smernice 
TEN-T];

(c) ukrepi za podporo projektov skupnega 
interesa, kot so opredeljeni v členu 8(1)(a) 
in (d) Uredbe (EU) št. XXXX/2012 
[smernice TEN-T];

(c) ukrepi za podporo projektov skupnega 
interesa, kot so opredeljeni v členu 8(1)(a) 
in (d) Uredbe (EU) št. XXXX/2012 
[smernice TEN-T];

(d) ukrepi za podporo sistemov upravljanja 
prometa v skladu s členom 37 
Uredbe XXX/2012 [smernice TEN-T];

(d) ukrepi za podporo sistemov upravljanja 
prometa v skladu s členom 37 
Uredbe XXX/2012 [smernice TEN-T];

(e) ukrepi za podporo storitev tovornega 
prometa v skladu s členom 38 
Uredbe XXX/2012 [smernice TEN-T];

(e) ukrepi za podporo storitev tovornega 
prometa v skladu s členom 38 
Uredbe XXX/2012 [smernice TEN-T];

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

f) ukrepi, usmerjeni v zmanjšanje hrupa 
železniškega prometa, vključno z 
naknadnim opremljanjem in posodobitvijo
obstoječega voznega parka;

(g) ukrepi za podporo programov. (g) ukrepi za podporo programov;
(ga) ukrepi v podporo novim tehnologijam 
in inovacijam za vse načine prevoza.

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 
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.

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 
med zadevnimi državami članicami ali med 
državami članicami in zadevnimi tretjimi 
državami. Komisija zagotavlja pomoč za 
sklenitev dogovora in Parlamentu letno 
poroča o primerih, v katerih so se pojavile 
težave, pa tudi o naravi teh težav. 
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.

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

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

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 
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 pomoči Unije v obliki 
finančnih instrumentov in nepovratnih 
sredstev iz te uredbe, določeni v členu 15 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [smernice za 
energetsko infrastrukturo].

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 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.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nepovratna sredstva iz te uredbe so 
lahko v kateri koli obliki iz člena XXX 
Uredbe (EU) št. XXX/2012 [nova finančna 
uredba].

1. Nepovratna sredstva iz te uredbe so 
lahko v kateri koli obliki iz člena XXX 
Uredbe (EU) št. XXX/2012 [nova finančna 
uredba].

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

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

2. Izdatki so lahko upravičeni od datuma, 
ko se vloži zahtevek za pomoč. [Za začetek 
obdobja upravičenosti izdatkov za ukrepe, 
vključene v prvi večletni program, se lahko 
upošteva 1. januar 2014].

2. Izdatki so lahko upravičeni od datuma, 
ko se vloži zahtevek za pomoč. [Za začetek 
obdobja upravičenosti izdatkov za ukrepe, 
vključene v prvi večletni program, se lahko 
upošteva 1. januar 2014].

3. Upravičeni so lahko le izdatki, ki so 3. Upravičeni so lahko le izdatki, ki so 
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nastali v državah članicah, razen če projekt 
skupnega interesa zadeva ozemlje tretjih 
držav in kadar je ukrep nujen za doseganje 
ciljev določenega projekta.

nastali v državah članicah, razen če projekt 
skupnega interesa zadeva ozemlje tretjih 
držav in kadar je ukrep nujen za doseganje 
ciljev določenega projekta.

4. Stroški opreme in infrastrukture, ki jih 
upravičenec obravnava kot kapitalske 
odhodke, so lahko v celoti upravičeni.

4. Stroški opreme in infrastrukture, ki jih 
upravičenec obravnava kot kapitalske 
odhodke, so lahko v celoti upravičeni.

5. Izdatki, povezani z okoljskimi študijami 
o varovanju okolja in skladnosti s pravnim 
redom Unije, so lahko upravičeni.

5. Izdatki, povezani z okoljskimi študijami 
o varovanju okolja in skladnosti s pravnim 
redom Unije, so lahko upravičeni.

6. Izdatki, povezani z nakupom zemljišča, 
niso upravičen strošek.

6. Izdatki, povezani z nakupom zemljišča,
ki niso pozidana, niso upravičen strošek.

7. DDV ni upravičen strošek. 7. Nevračljivi DDV je upravičen strošek.
8. Pravila o upravičenosti stroškov 
upravičencev se smiselno uporabljajo za 
stroške izvajalskih organov.

8. Pravila o upravičenosti stroškov 
upravičencev se smiselno uporabljajo za 
stroške izvajalskih organov.

8a. Tehnična in upravna pomoč velja za 
upravičen strošek.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predloge lahko predloži ena ali več 
držav članic, mednarodnih organizacij, 
skupnih podjetij ali javnih ali zasebnih 
podjetij ali organov s sedežem v državah 
članicah.

1. Predloge lahko predloži ena ali več 
držav članic, mednarodnih organizacij, 
skupnih podjetij, kot je EZTS, ali javnih ali 
zasebnih podjetij ali organov s sedežem v 
državah članicah.

Obrazložitev

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) je enkratno orodje na ravni EU, ki 
lahko opredeljuje koncepte in razvija lokalne strategije, predstavlja organ upravljanja v 
obsežnih programih, ki združujejo različne vire financiranja, ter izvaja projekte ali programe. 
EZTS omogoča zmanjšanje upravnih stroškov in kompleksnosti, s posebno dodano vrednostjo 
v čezmejnih situacijah.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razen v primerih iz člena XXX 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [nova 
finančna uredba] se predlogi izberejo z 
razpisi na podlagi delovnih programov iz 
člena 17.

1. Razen v primerih iz člena XXX
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [nova 
finančna uredba] se predlogi izberejo z 
razpisi na podlagi delovnih programov iz 
člena 17.

2. na področju prometa: 2. na področju prometa:
(a) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za 
študije znesek finančne pomoči Unije ne 
presega 50 % upravičenih stroškov;

(a) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za 
študije znesek finančne pomoči Unije ne 
presega 50 % upravičenih stroškov;

(b) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za dela: (b) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za dela:
(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 je najmanj 
20 %, ne presega pa 30 % upravičenega 
stroška; pri ukrepih za odpravljanje ozkih 
grl se poveča največ do 30 %; pri ukrepih, 
povezanih z čezmejnimi odseki, se poveča 
največ do 40 %; 25 % finančnih sredstev 
IPE se nameni za programe na mejnih 
prehodih.

(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, ukrepi za zmanjšanje 
hrupa železniškega tovornega prometa z 
naknadnim opremljanjem obstoječega 
voznega parka in olajšanjem njegove
posodobitve, razvojem pristanišč, pri 
čemer se upoštevajo regije z neugodno 
geografsko lego, ter ukrepi v podporo 
novim tehnologijam in inovacijam za vse 
načine prevoza: znesek finančne pomoči 
Unije ne presega 20 % upravičenega 
stroška.

(c) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za 
sisteme in storitve za upravljanje prometa:

(c) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za 
sisteme in storitve za upravljanje prometa:

(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) in rečne 
informacijske storitve: znesek finančne 
pomoči Unije ne presega 50 % 
upravičenega stroška;
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(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 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.

3. na področju energetike: 3. na področju energetike:
(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/ali del;

(b) stopnje sofinanciranja se lahko pri 
ukrepih, ki na podlagi dokazil iz 
člena 15(2) (a) 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [smernice za 
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 
člena 15(2) (a) 
Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [smernice za 
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 %;

4. na področju telekomunikacij: 4. na področju telekomunikacij:
(a) ukrepi na področju širokopasovnih 
omrežij: znesek finančne pomoči Unije ne 
presega 50 % upravičenega stroška;

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

(b) ukrepi na področju splošnih storitev:
znesek finančne pomoči Unije ne presega 
75 % upravičenih stroškov;

(b) ukrepi na področju splošnih storitev:
znesek finančne pomoči Unije ne presega 
75 % upravičenih stroškov;

(c) osrednje storitvene platforme se 
običajno financirajo z javnimi naročili. V 
izjemnih primerih se lahko financirajo z 
nepovratnimi sredstvi, ki krijejo do 100 % 
upravičenih stroškov, brez poseganja v 
načelo sofinanciranja;

(c) osrednje storitvene platforme se 
običajno financirajo z javnimi naročili. V 
izjemnih primerih se lahko financirajo z 
nepovratnimi sredstvi, ki krijejo do 100 % 
upravičenih stroškov, brez poseganja v 
načelo sofinanciranja;

(d) ukrepi za podporo programa, skupaj s 
kartiranjem infrastrukture, 
medinstitucionalnim sodelovanjem in 
tehnično pomočjo; znesek finančne pomoči 
Unije ne presega 75 % upravičenih 
stroškov.

(d) ukrepi za podporo programa, skupaj s 
kartiranjem infrastrukture, 
medinstitucionalnim sodelovanjem in 
tehnično pomočjo; znesek finančne pomoči 
Unije ne presega 75 % upravičenih 
stroškov.

5. Navedene stopnje sofinanciranja se 
lahko pri ukrepih, ki zagotavljajo 
čezsektorske sinergije, dosegajo cilje v 
zvezi z zmanjševanjem podnebnih 
sprememb, povečujejo podnebno 

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

prilagodljivost ali zagotavljajo manjši 
izpust toplogrednih plinov, povečajo za 
10 odstotnih točk. To povečanje se ne 
uporablja za stopnje sofinanciranja iz 
člena 11.

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, bo temeljil na analizi 
stroškov in koristi vsakega projekta, 
razpoložljivosti proračunskih sredstev ter 
potrebi po čim večjem finančnem vzvodu 
financiranja EU.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za porabo 10 000 000 000 EUR, 
prenesenih iz Kohezijskega sklada 
[Uredba XXX Člen XX], v državah 
članicah, upravičenih do financiranja iz 
Kohezijskega sklada, se objavijo posebni 
razpisi, ki zadevajo projekte v zvezi z 
vzpostavljanjem osrednjega omrežja 
izključno v državah članicah, upravičenih 
do financiranja iz Kohezijskega sklada.

1. Za porabo [XXX] EUR, prenesenih iz 
Kohezijskega sklada [Uredba XXX 
Člen XX], v državah članicah, upravičenih 
do financiranja iz Kohezijskega sklada, se 
objavijo posebni razpisi, ki zadevajo 
projekte v zvezi z vzpostavljanjem 
osrednjega omrežja izključno v državah 
članicah, upravičenih do financiranja iz 
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.

2. Pravila, ki se v skladu s to uredbo 
uporabljajo za prometni sektor, veljajo tudi 
za te posebne razpise, in si prizadevajo za 
odpravo ovir za mobilnost. Pri izbiri 
projektov, ki so upravičeni do 
financiranja, se upošteva njihova 
zadostna zrelost, kakovost in dodana 
vrednost EU glede na cilje in merila iz te 
uredbe, in ob upoštevanju nacionalnih 
dodelitev v okviru Kohezijskega sklada do 
31. decembra 2016. Po 1. januarju 2017 
se sredstva, ki so bila prenesena v 
instrument za povezovanje Evrope in niso 
bila dodeljena za noben projekt prometne 
infrastrukture, dajo na voljo vsem 
državam članicam, upravičenim do 
sredstev iz Kohezijskega sklada, za 
financiranje projektov prometne 
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infrastrukture v skladu s pravili te uredbe. 
Kljub temu bi bilo treba največjo možno 
prednost zagotoviti projektom, ki 
upoštevajo nacionalne dodelitve v okviru 
Kohezijskega sklada.

3. Z odstopanjem od člena 10 in v zvezi s 
porabo 10 000 000 000 EUR, prenesenih iz 
Kohezijskega sklada [Uredba XXX, 
člen XX] v državah članicah, ki so 
upravičene do financiranja iz Kohezijskega 
sklada, so najvišje stopnje financiranja 
stopnje, ki se uporabljajo za kohezijske 
sklade iz členov 22 in 110(3) Uredbe (EU) 
št. XXX2012 [Uredba o določitvi skupnih 
določb o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, vključenih v skupni strateški 
okvir, ter o določitvi splošnih določb o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1083/2006] za naslednje 
ukrepe:

3. Z odstopanjem od člena 10 in v zvezi s 
porabo [XXX] EUR, prenesenih iz 
Kohezijskega sklada [Uredba XXX, 
člen XX] v državah članicah, ki so 
upravičene do financiranja iz Kohezijskega 
sklada, so najvišje stopnje financiranja 
stopnje, ki se uporabljajo za kohezijske 
sklade iz členov 22 in 110(3) Uredbe (EU) 
št. XXX2012 [Uredba o določitvi skupnih 
določb o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, vključenih v skupni strateški 
okvir, ter o določitvi splošnih določb o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1083/2006] za naslednje 
ukrepe:

(a) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za 
študije;

(a) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za 
študije;

(b) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za dela: (b) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za dela:
(i) železnica in celinske plovne poti; (i) železnica in celinske plovne poti;

(ii) ukrepi za podporo čezmejnih cestnih 
odsekov;

(ii) ukrepi za podporo čezmejnih cestnih 
odsekov;

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

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

(c) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za 
sisteme in storitve za upravljanje prometa:

(c) v zvezi z nepovratnimi sredstvi za 
sisteme in storitve za upravljanje prometa:

(i) evropski sistem za upravljanje 
železniškega prometa (ERTMS);

(i) evropski sistem za upravljanje 
železniškega prometa (ERTMS), rečne 
informacijske storitve (RIS) ter sistemi 
spremljanja in obveščanja za ladijski 
promet (VTMIS);

(ii) sistemi za upravljanje prometa. (ii) sistemi za upravljanje prometa.
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(iii) pomorske avtoceste. 
Komisija v podporo državam članicam, 
upravičenim do sredstev iz Kohezijskega 
sklada, ki bi lahko imele težave pri 
načrtovanju dovolj dodelanih in 
kakovostnih projektov z zadostno dodano 
vrednostjo EU, pripravi dodatne razpise 
vsaj enkrat na leto. Da se zagotovi čim 
boljše črpanje prenesenih sredstev v vseh 
državah članicah, upravičenih do sredstev 
Kohezijskega sklada, se posebna 
pozornost nameni podpornim ukrepom za 
program v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope, namenjenim krepitvi 
institucionalnih zmogljivosti in 
učinkovitosti javnih uprav in služb, 
povezanih z razvojem in izvajanjem 
projektov, navedenih v Prilogi I te uredbe.
3a. [XXX] EUR, ki se prenesejo iz 
Kohezijskega sklada, ni upoštevanih v 
omejitvi 2,5 % BDP za države upravičenke 
do kohezijskih sredstev.
3b. Sredstva iz Kohezijskega sklada, ki 
bodo uporabljena za financiranje 
projektov v prometnem sektorju v državah 
članicah, upravičenih do financiranja iz 
Kohezijskega sklada, se ne upoštevajo v 
sistemu omejevanja količine sredstev v 
okviru kohezijske politike.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
1. Države članice v finančnih težavah, za 
katere veljajo določbe členov 22 in 100(3) 
Uredbe (EU) št. XXX/XXXX (uredba o
splošnih določbah), lahko poleg višje 
stopnje sofinanciranja do 10 % tudi v 
okviru IPE1 na lastno zahtevo uporabijo:
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(i) sredstva iz izterjanih denarnih tokov v 
okviru IPE za infrastrukturne projekte;
(ii) sredstva iz popravljenih in/ali 
izterjanih denarnih tokov v lastnih, 
nacionalnih proračunih za 
infrastrukturne projekte;
(iii) zadevne zneske mora centralizirano 
upravljati Komisija v okviru programa za 
konkurenčnost in rast. To mora 
spodbujati naložbe v nacionalne in 
nadnacionalne infrastrukturne projekte in 
tako prispevati k evropski dodani 
vrednosti.
_________________
1 Glej opombo 3, člen 11(3).

Obrazložitev

Države članice v finančnih težavah so še posebej odvisne od infrastrukture, saj ta spodbuja 
zaposlovanje in rast. 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po oceni napredka projekta, zlasti v 
primeru večjih zamud pri izvajanju ukrepa.

(c) po oceni napredka projekta, zlasti v 
primeru večjih zamud pri izvajanju ukrepa, 
za katere so neposredno odgovorni 
upravičenci.

Predlog spremembe 26

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 

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

mesecih predložijo svoje pripombe.

Obrazložitev

Minimalni časovni okvir treh mesecev bi moral biti dovolj dolg, da bodo lahko nacionalni in 
lokalni organi pripravili poglobljeno analizo in posredovali tehtne ugotovitve o posameznem 
projektu, preden Komisija ukrepa.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Finančni instrumenti izpolnjujejo 
enega ali več posebnih političnih ciljev 
Unije, biti morajo nediskriminacijski, 
imeti jasen končni datum, spoštovati 
načela dobrega finančnega poslovodenja 
in dopolnjevati tradicionalne instrumente, 
kot so nepovratna sredstva.

Obrazložitev

Uporabo finančnih instrumentov je treba dobro urediti in zagotoviti je treba zadostna 
jamstva, da se zmanjša tveganje za javna sredstva in poveča učinek vzvoda. 

Predlog spremembe 28

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 
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.

Pri projektih, povezanih s prometnim,
energetskim in telekomunikacijskim
sektorjem, države članice v tesnem 
sodelovanju s Komisijo tehnično 
spremljajo in finančno nadzorujejo ukrepe 
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.
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Predlog spremembe 29

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.

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

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da se ob izvajanju 
ukrepov, financiranih v skladu s to uredbo, 
zaščitijo finančni interesi Unije s 
preventivnimi ukrepi proti goljufijam, 
korupciji in kakršnim koli drugim 
nezakonitim dejavnostim z učinkovitimi 
pregledi in, kadar se ugotovijo 
nepravilnosti, izterjavo neupravičeno 
plačanih zneskov ter po potrebi z 
učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi kaznimi.

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da se ob izvajanju 
ukrepov, financiranih v skladu s to uredbo, 
zaščitijo finančni interesi Unije z 
zagotavljanjem, da stroški za 
infrastrukturo iste vrste v različnih 
državah članicah, ob ustreznem 
upoštevanju lokalnih cen, niso 
nesorazmerni, s preventivnimi ukrepi proti 
goljufijam, korupciji in kakršnim koli 
drugim nezakonitim dejavnostim, z 
učinkovitimi pregledi in, kadar se 
ugotovijo nepravilnosti, izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov ter po 
potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi kaznimi.

Obrazložitev

Kolikor je to mogoče, je treba zagotoviti enotnost stroškov za infrastrukturne projekte, ki se 
financirajo z denarjem EU v različnih državah članicah, in sicer na podlagi stroškov lokalne 
delovne sile in materiala.
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor za usklajevanje 
instrumenta. Ta odbor je odbor v smislu 
Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomagajo odbor za 
usklajevanje instrumenta in odbori, 
ustanovljeni za vsakega od treh sektorjev 
instrumenta – prometno, energetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturo. Ti 
odbori so odbori v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odbor zagotavlja horizontalni pregled 
delovnih programov iz člena 17 za 
zagotavljanje skladnosti ter prepoznavanja 
in izkoriščanja sinergij med sektorji.

3. Odbor za usklajevanje zagotavlja 
horizontalni pregled delovnih programov iz 
člena 17 za zagotavljanje skladnosti ter 
prepoznavanja in izkoriščanja sinergij med 
sektorji. Odbori posameznih sektorjev 
Komisiji pomagajo pri spremljanju 
izvajanja ustreznih smernic in sodelujejo 
pri njihovih pregledih.

Predlog spremembe 33

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. Pooblastila iz člena 20 se podelijo 
Komisiji za obdobje 3 let od ...*. Komisija 
pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje 9 mesecev pred 
koncem triletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enaka obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet  temu podaljšanju 
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nasprotuje najpozneje 3 mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
_________________
* UL: vstavi datum začetka veljavnosti te 
uredbe.

Obrazložitev

Delegirani akti ne smejo posegati v pooblastila zakonodajalcev, zato je treba vključiti 
določbe, ki omogočajo redno spremljanje izvršilnih pooblastil Komisije. 

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegiran akt, sprejet v skladu s 
členom 20, začne veljati samo, če Evropski 
parlament ali Svet ne izrazita svojega 
nasprotovanja v dveh mesecih od 
predložitve uradnega sporočila o aktu 
Evropskemu parlamentu in Svetu ali če 
pred iztekom omenjenega roka Evropski 
parlament in Svet oba seznanita Komisijo, 
da ne nameravata nasprotovati sprejetju 
aktov. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

5. Delegiran akt, sprejet v skladu s 
členom 20, začne veljati samo, če Evropski 
parlament ali Svet ne izrazita svojega 
nasprotovanja v treh mesecih od 
predložitve uradnega sporočila o aktu 
Evropskemu parlamentu in Svetu ali če 
pred iztekom omenjenega roka Evropski 
parlament in Svet oba seznanita Komisijo, 
da ne nameravata nasprotovati sprejetju 
aktov. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za tri mesece.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

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, 

1. Komisija najpozneje do sredine
leta 2017 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, 
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spremembe ali ukinitve ukrepov.
Vrednotenje dodatno obravnava obseg 
poenostavitve, notranje in zunanje 
usklajenosti, stalne ustreznosti vseh ciljev 
ter prispevka ukrepov k prednostnim 
nalogam Unije v zvezi s pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo. Upošteva 
rezultate vrednotenj dolgoročnega vpliva 
predhodnih ukrepov.

spremembe ali ukinitve ukrepov.
Vrednotenje dodatno obravnava obseg 
poenostavitve, notranje in zunanje 
usklajenosti, stalne ustreznosti vseh ciljev 
ter prispevka ukrepov k prednostnim 
nalogam Unije v zvezi s pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo, vključno z 
vplivom na gospodarsko, socialno in 
teritorialno kohezijo. Upošteva rezultate 
vrednotenj dolgoročnega vpliva 
predhodnih ukrepov.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Priloga – del 1 – oddelek a – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

beloruska meja–Varšava–Poznań–
Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Osnabrück–Enschede–Utrecht–
Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–
Birmingham/Manchester–Liverpool

beloruska meja–Varšava–Poznań–
Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Osnabrück–Ren–Twente/Mittellandkanal–
Enschede–Hengelo–Utrecht–
Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–
Birmingham/Manchester–Liverpool

celinske plovne poti: študija o izvedljivosti 
povezave med kanaloma Mittellandkanal 
in Twentecanal

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga 1– del 1 – oddelek a – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

beloruska meja–Varšava–Poznań–
Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Osnabrück–Enschede–Utrecht–
Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–
Birmingham/Manchester–Liverpool

beloruska meja–Varšava–Poznań–
Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Osnabrück–letališče Münster/Osnabrück 
FMO–Enschede–Utrecht–
Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–
Birmingham/Manchester–Liverpool

železnica, letališče: medsebojna povezava 
železnica–letališče Münster-Osnabrück
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Priloga 1– del 1 – oddelek a – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

beloruska meja–Varšava–Poznań–
Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Osnabrück–Enschede–Utrecht–
Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–
Birmingham/Manchester–Liverpool

beloruska meja–Varšava–Poznań–
Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Osnabrück–Hengelo/Twente–Enschede–
Utrecht–Amsterdam/Rotterdam–
Felixstowe–Birmingham/Manchester–
Liverpool

železnica: posodobitve na več odsekih 
(Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; zlasti Minden Seelze–
Hanover in obvoznici Twente)

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Priloga 1– del 1 – oddelek a – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

beloruska meja–Varšava–Poznań–
Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Osnabrück–Enschede–Utrecht–
Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–
Birmingham/Manchester–Liverpool

beloruska meja–Varšava–Poznań–
Frankfurt/Odra–Berlin–Hannover–
Zahodnonemški kanali, Mittellandkanal–
Osnabrück–Enschede–Utrecht–
Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–
Birmingham/Manchester–Liverpool

Predhodno določeni odseki: 
Zahodnonemški kanali, Mittellandkanal, 
Hannover–Magdeburg–Berlin
Način: celinske plovne poti
Opis/datumi: posodobitev (na primer dvig 
mostov, ki dopuščajo prevoz treh plasti 
zabojnikov), vključno s povezavami do 
drugih načinov prevoza
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