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Uvodne opombe

Junija 2011 so bili objavljeni predlogi Komisije v zvezi z novim obdobjem večletnega 
finančnega okvira 2014-2020 z naslovom: Proračun za strategijo Evropa 2020 (COM(2011) 
0500: del I in del II). V teh dokumentih je poudarjena potreba po večji osredotočenosti na 
dodano vrednost EU, izvajanje ključnih prednostnih nalog politik, poenostavitev pravil 
financiranja in pogojnost financiranja (na primer pri kohezijski politiki). Ključno sporočilo je 
tudi možnost privabljanja sredstev iz zasebnega sektorja, da bi tako dosegli učinek finančnega 
vzvoda za proračun EU.

Za polno delovanje enotnega trga je potrebna sodobna, visoko učinkovita infrastruktura zlasti 
na področjih prometa, energije ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT)1.

Evropska komisija je zato oktobra 2011 sprejela paket predlogov za novo evropsko 
infrastrukturno politiko, ki vključuje uredbo o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope, uredbe o spremenjenih smernicah za energetiko, TEN-T in IKT ter predlog o začetku 
pilotne faze pobude za projektne obveznice. O teh predlogih trenutno poteka razprava v 
okviru zakonodajnega postopka.

V skladu s strategijo Evropa 2020, ki jo je Evropski svet sprejel leta 2010, je cilj instrumenta 
za povezovanje Evrope (IPE) podpreti infrastrukturo z evropsko razsežnostjo in razsežnostjo 
enotnega trga, pri čemer je podpora EU usmerjena v prednostna omrežja, ki jih je treba 
vzpostaviti do leta 2020 in pri katerih je ukrepanje na evropski ravni najbolj upravičeno2.

Kot je navedeno v Montijevem poročilu in več resolucijah Evropskega parlamenta, so 
prometne povezave ključne za delujoče, povezano gospodarsko območje ter za njegovo 
socialno in teritorialno kohezijo. Čeprav je bil na področju regulativnega povezovanja znotraj 
EU dosežen napredek in so trgi vse bolj povezani, na področju čezmejne fizične medsebojne 
povezanosti ni bilo napredka. Zlasti v novih državah članicah je veliko manjkajočih povezav, 
zaradi katerih nastajajo ločnice med središčem in obrobnimi območji Evropske unije. 

Cilj IPE je financiranje projektov osrednjega omrežja, ki imajo največjo evropsko dodano 
vrednost – čezmejnih manjkajočih povezav, ključnih ozkih grl in multimodalnih vozlišč – ter 
prinašajo koristi vsem državam članicam, tako da jim zagotavljajo enak dostop na notranji trg 
in pospešujejo razvoj infrastrukture, ki ga EU potrebuje. 

Občutljiva vprašanja v predlogu Komisije 

Proračunske posledice – prenos 10 milijard EUR iz Kohezijskega sklada

Komisija predlaga, da se instrumentu za povezovanje Evrope v obdobju 2014–2020 dodeli 50 

                                               
1 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Proračun za strategijo Evropa 2020“, Bruselj, 29.06.2011.
2 Delovni dokument Komisije o upravljanju 10 milijard EUR, prenesenih iz Kohezijskega sklada, ki jih je treba 
porabiti v skladu s pravili o instrumentu za povezovanje Evrope, 30.4.2012, str. 1.
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milijard EUR, od česar se 10 milijard EUR prenese iz Kohezijskega sklada, za financiranje 
projektov prometnega sektorja v državah članicah, upravičenih do financiranja iz 
Kohezijskega sklada1.

V členu 84 predloga Komisije o skupnih določbah o strukturnih skladih in Kohezijskem 
skladu se predlaga, da podpora Kohezijskega sklada za prometno infrastrukturo v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope znaša 10 milijard EUR (v cenah za leto 2011), pri čemer 
sprejme Komisija z izvedbenim aktom sklep o znesku, ki se prenese iz dodelitve 
Kohezijskega sklada vsake države članice za celotno obdobje. V skladu s tem se sorazmerno 
zmanjša dodelitev Kohezijskega sklada vsake države članice.

Zato je treba od 31,7 milijard EUR, dodeljenih za promet, 10 milijard EUR ločenih sredstev iz 
Kohezijskega sklada uporabiti v skladu s pravili IPE izključno za države članice, ki so 
upravičene do financiranja iz Kohezijskega sklada2, da se zagotovijo pametna, trajnostna in 
medsebojno popolnoma povezana prometna omrežja ter uredijo manjkajoče povezave in 
pomanjkljiva infrastruktura v državah članicah, ki prejemajo sredstva iz Kohezijskega sklada. 
Novi sistem naj bi še naprej zagotavljal ugodnejše pogoje financiranja iz Kohezijskega sklada 
– višjo stopnjo sofinanciranja3, ki znaša do 85 % za vse vrste upravičenih projektov. Dopolnil 
naj bi prednostne naloge kohezijske politike na področju prometa z usmeritvijo zlasti v 
izvedbo čezmejnih in železniških projektov.

Izbira projektov

Komisija je v posvetovanju in sodelovanju z zadevnimi državami v okviru njihovega portfelja 
projektov ter med dvostranskimi in tristranskimi sestanki s predstavniki Generalnega 
direktorata za regionalno politiko predhodno določila projekte v osrednjem omrežju na 
področju prometa, predstavljene v delu I Priloge k predlagani uredbi, ki so namenjeni 
državam članicam, upravičenim do financiranja iz Kohezijskega sklada.

Načela

 Kakovost projektov, ki vključuje popolnost in jasnost predloga, opis načrtovanih 
dejavnosti, skladnost med cilji, dejavnostmi in načrtovanimi viri ter pravilnost 
postopka vodenja projekta, je eno od glavnih meril za izbiro projektov na podlagi 
sedanjega programa TEN-T in velja za ključni dejavnik pri zagotavljanju uspešnosti 
programa. Pri izbiri projektov v okviru instrumenta za povezovanje Evrope je 
kakovost eno od meril za izbiro, ne pa edino. Komisija ne bo izbirala le projektov, ki 
prejmejo najvišjo oceno glede kakovosti, temveč bo največjo možno prednost dajala 
projektom, ki upoštevajo nacionalne dodelitve4. Vendar pa nacionalne dodelitve niso 
združljive z načeli konkurenčnega javnega naročanja, saj konkurenca ne more 
delovati, kadar obstaja gotovost, da bodo prejeta sredstva. Zato bo Komisija za 
uporabo tega pravila izvedla različne faze postopka za izbiro projektov. Pravilo 

                                               
1 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope, 
19.10.2011, člen 5.
2 Glej opombo 3, člen 11(1).
3 Glej opombo 3, člen 11(3).
4 Glej opombo 3, člen 11(2).
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upoštevanja nacionalnih dodelitev se namreč uporablja v drugi fazi izbirnega 
postopka. Vendar v prvem razpisu leta 2014 zaradi pomanjkanja razpoložljivih 
projektov zadostne kakovosti in zrelosti v tej fazi morda ne bo mogoče doseči 
ustreznega ravnovesja. To neravnovesje pa bo nato popravljeno v naslednjih razpisih v 
okviru večletnega delovnega programa1.

 Pravilo „porabi ali izgubi“ vzpostavlja večji pritisk za izvedbo visokokakovostnih 
projektov v skladu z odločitvijo o financiranju. Poleg tega ustvarja stabilno politično 
napetost glede dosežkov izbranih projektov, ki naj bi zagotavljali visoko dodano 
vrednost EU, kar se je v preteklosti pogosto izkazalo za zahtevno nalogo za številne 
države članice, vključno z nekaterimi državami, upravičenimi do financiranja iz 
Kohezijskega sklada. Sposobnost Komisije, da prerazporedi neporabljena sredstva za
nove projekte na podlagi novih javnih razpisov za zbiranje predlogov, je pomemben 
element spodbude/lahko deluje kot spodbuda pri izvajanju projektov. Vendar pa se to 
načelo za projekte ne bo uporabljalo „na slepo“. Komisija in izvajalska agencija za 
TEN bosta ponudili pomoč med izvajanjem projektov, da bi spodbudili „porabo“ in 
preprečili „izgubo“ sredstev. Vsekakor pa bo sprostitev sredstev na podlagi načela 
„porabi ali izgubi“ omogočila ponovno vlaganje v projekte držav, upravičenih do 
financiranja iz Kohezijskega sklada, iz 10 milijard EUR v okviru IPE, za 
sofinanciranje projektov v državah članicah, upravičenih do sredstev iz Kohezijskega 
sklada2.

Deljeno in centralizirano upravljanje

Kohezijska politika se izvaja na podlagi načela deljenega upravljanja med Unijo ter državami 
članicami in regijami, medtem ko se instrument za povezovanje Evrope vključno s prenosom 
10 milijardami EUR iz Kohezijskega sklada upravlja na podlagi načela centraliziranega 
upravljanja.

Centralizirano upravljanje pomeni, da izbiro projektov ter finančni in nadzorni cikel izvajajo 
neposredno oddelki ali službe Komisije, kot so izvajalske agencije. Projekte bo tako 
opredelila Komisija na podlagi priprave letnih in večletnih delovnih programov (ki naj bi jih 
sprejela Komisija, ko jih potrdijo države članice po postopku pregleda). V teh delovnih 
programih se določijo proračun, prednostne naloge ter merila za izbiro in dodelitev za razpise 
za zbiranje predlogov. Čeprav bo Komisija tesno spremljala izvajanje projektov in njihove 
rezultate, se ne bo vmešavala v njihovo praktično izvajanje v državah članicah. Za oceno 
lokalnih drugih možnosti in njihovih medsebojnih povezav z regionalnimi in nacionalnimi 
omrežji bodo tako še vedno pristojni nacionalni in regionalni organi.

Centralizirano upravljanje in razpisi za zbiranje predlogov pa se razlikujejo od načela „kdor 
prej pride, prej melje“. V skladu s predlogom uredbe IPE bi se to načelo uporabljalo le za 
finančne instrumente, ne pa za nepovratna sredstva3.  

                                               
1 Glej opombo 2, strani 4, 8. 
2 Glej opombo 2, strani 4, 9.
3 Glej opombo 2, strani 5, 6.
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Vprašanje zrelosti projektov

Kar zadeva vprašanja, povezana z zahtevo, da se pripravijo dovolj kakovostni in zreli projekti 
za poseben večletni delovni program v letu 2014 za prenos 10 milijard EUR iz Kohezijskega 
sklada, namerava Komisija izvesti več večletnih delovnih programov in povezanih razpisov, 
da bi državam članicam dala na voljo dovolj časa za pripravo najzahtevnejših projektov. 
Glede na zapletenost projektov, predvidenih v okviru IPE, namerava Komisija uporabiti tudi 
strokovno podporo v okviru programa JASPERS, da bi še naprej razvijala pomoč z namenom 
krepitve upravne zmogljivosti, kjer je to primerno. Leti 2012 in 2013 naj bi bili namenjeni 
pripravi projektov. Poleg tega predvideva uredba IPE financiranje dejavnosti za podporo 
programa1. 

Usklajena podpora za razvoj portfelja projektov, predvidenih v Prilogi I k uredbi IPE, se že 
izvaja v okviru sredstev za TEN-T (podpora za študije in predhodne ukrepe v letnih razpisih 
2007–2013, začetek projektov, ki bodo končani v obdobju 2014–2020) ter prek tehnične 
pomoči pri kohezijski politiki, saj je politika TEN-T (in s tem Priloga I k uredbi IPE) 
referenčni okvir za opredelitev glavnih projektov na področju prometa v EU.

Uporaba finančnih instrumentov2

Za povečanje učinka proračunskih sredstev EU Komisija predlaga, da se bolj sistematično 
uporabijo inovativni finančni instrumenti, s čimer bi se dopolnila nepovratna sredstva in 
zagotovil finančni vzvod za naložbe. V skladu s predlogom uredbe IPE bi bila razpoložljiva 
proračunska sredstva za finančne instrumente dodeljena iz 21,7 milijard EUR za IPE, kar bi 
veljalo tudi za države članice, upravičene do sredstev iz Kohezijskega sklada3.

V predlogih je zlasti predvidena uporaba naslednjih finančnih instrumentov, pri čemer pa ni 
izključena uporaba drugih finančnih instrumentov:

- Kapitalski instrumenti – zagotavljanje tveganega kapitala, ki ga običajno zagotovijo 
zainteresirane strani v projektu, ki imajo interes za izvedbo projekta. Na primer, 
gradbeno podjetje lahko prispeva kapital za finančno strukturo v okviru javno-
zasebnega partnerstva, v katerem sodeluje. Kapital lahko zagotovijo tudi tretje strani. 
Infrastrukturni skladi in vse pogosteje tudi pokojninski skladi prispevajo kapital za 
številne projekte na področju prometa v Evropi (in zunaj nje). Kapital pomeni 
preostalo terjatev ali interes najnižjega razreda vlagateljev v projektu. Če se pri 
projektu pojavijo težave, se kapital najprej uporabi za njihovo reševanje, s čimer se 
zagotovi zaščita za ponudnike financiranja višje v kapitalski strukturi. V običajnih 
okoliščinah bodo imetniki kapitala prejeli plačila (dividende) le, če se projekti izvajajo 
v skladu s pričakovanji ali jih presegajo. Po drugi strani pa so posojilodajalci 
poplačani ne glede na uspešnost projekta.

                                               
1 Glej opombo 2, str. 6.
2 Glej opombo 3, člena 14, 15.
3 Glej opombo 2, str. 7.



PE491.078v01-00 6/7 DT\904005SL.doc

SL

- Jamstva za posojila – so pravno zavezujoče pogodbe, v skladu s katerimi se tretja 
stran, ki je izdajatelj jamstva (običajno banka z visoko bonitetno oceno), zaveže, da bo 
proti plačilu provizije povrnila kateri koli del ali celotni znesek nevrnjenega posojila, 
ki ga posojilojemalec ne odplača. Z zagotovitvijo jamstva za posojila je mogoče 
spodbuditi nekatere banke, da financirajo projekte, ki bi se jim sicer izognile zaradi 
zaznanih kreditnih tveganj.

Pripombe in predlogi pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope in meni, da je to nujen instrument za zagotovitev učinkovitih ter pametnih, trajnostnih 
in medsebojno povezanih prometnih, energetskih in digitalnih sistemov.

Kar zadeva 10 milijard EUR, prenesenih iz Kohezijskega sklada, ki so v okviru IPE dodeljene 
za projekte na področju prometne infrastrukture in namenjene izključno za države članice, 
upravičene do financiranja iz Kohezijskega sklada, je pripravljavec mnenja seznanjen z 
zadržkom in celo nasprotovanjem večine držav članic, upravičenih do financiranja iz 
Kohezijskega sklada. Vendar pa pripravljavec mnenja meni, da je odgovornost Evropskega 
parlamenta kot sozakonodajalca, da preuči predlog Komisije in v besedilo doda potrebna 
pojasnila, da se zagotovi, da bodo vse države članice podprle dober predlog z evropsko 
dodano vrednostjo.

Poleg pojasnil v zvezi z negotovostmi v predlogu Komisije, kot je to že predstavljeno v prvem 
delu tega delovnega dokumenta, pripravljavec mnenja predlaga naslednje dodatne predloge:

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

Načelno ni smiselno v omejitev vključiti centralno voden instrument, kot je IPE. Večina 
projektov, ki naj bi se financirali, je čezmejnih, taka omejitev pa bi povzročila neenako 
obravnavo na dveh straneh projekta. Poleg tega to za države članice, upravičene do 
financiranja iz Kohezijskega sklada, pomeni element neenake obravnave med 21,7 in 10 
milijardami EUR, saj med izvajanjem projektov, ki temelji na konkurenci, ni mogoče 
spoštovati takih zgornjih mej, kot so dokončno določena sredstva za države.

Krepitev financiranja infrastrukture v čezmejnih regijah

V številnih obmejnih območjih sedanja infrastruktura še vedno odraža ozka nacionalna načela 
(to niso prednostni volilni cilji držav članic, ki raje vlagajo sredstva v razvoj infrastrukture v 
osrednjem delu države, čeprav jim proces evropskega povezovanja 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. 
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Pripravljavec mnenja zato predlaga, da se v okviru prvega posebnega sektorskega cilja1  
izrecno navede, da je treba ozka grla in manjkajoče povezave odpraviti tako v okviru 
prometnih infrastruktur kot na povezovalnih točkah med njimi na točkah prečkanja meje ter 
pri tem ustrezno uporabiti kvote in višje stopnje sofinanciranja. 

Države članice bi morale vložiti 30 % sredstev iz IPE v projekte v čezmejnih regijah v skladu 
s stopnjami sofinanciranja, določenimi v členu 10(2)(b)(i) predloga Komisije o IPE. Poleg 
tega bi se morala določba iz člena 10(5) (povečanje sofinanciranja za do 10 odstotnih točk) 
uporabljati tudi za ukrepe, ki zagotavljajo čezmejne sinergije.

Sinergije v zvezi z infrastrukturnimi čezmejnimi projekti je treba razvijati tudi s programi 
ozemeljskega sodelovanja, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). 
Pripravljavec mnenja meni, da bi morali biti taki infrastrukturni čezmejni projekti tudi v 
bogatejših regijah izrecno upravičeni do financiranja iz ESRR.

Nenazadnje 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 obrobne države, kar še poslabšuje teritorialno 
kohezijo.

Instrument za globlje povezovanje

Države s finančnimi težavami so najbolj odvisne od naložb v infrastrukturo, saj te spodbujajo 
rast in ustvarjajo delovna mesta. Države članice, ki spadajo v določbe členov 22 in 110(3) 
predloga Komisije o skupnih določbah o strukturnih in kohezijskih skladih, bi morale poleg 
višje stopnje sofinanciranja za do 10 odstotnih točk, ki se zagotavlja tudi v okviru IPE2, 
sredstva, ki izhajajo iz popravljenih ali povrnjenih denarnih tokov, uporabiti v okviru svojih 
nacionalnih sredstev 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.

                                               
1 Glej opombo 3, člen 4(a) (i).
2 Glej opombo 3, člen 11(3).


