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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Instrument za povezovanje Evrope je glavni instrument EU za financiranje projektov 
osrednjih omrežij, ki ponujajo največjo evropsko dodano vrednost, z ureditvijo čezmejnih 
manjkajočih 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 namenjene 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, če ne 
bodo porabljena, ne bodo vrnjena v Kohezijski sklad, temveč bodo izgubljena. Odgovornost 
Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca je, 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. 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. Ni 
namreč 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 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 kohezijskimi sredstvi 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 obrobne 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
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Treba bi bilo doseči velike sinergije 
med instrumentom za povezovanje Evrope 
in ESRR za financiranje infrastrukture v 
čezmejnih regijah v okviru celovitega 
omrežja.

Or. en
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Predlog spremembe 2

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 oddaljenimi in odročnimi, s 
čimer povečuje ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo med njimi.

Or. en

Predlog spremembe 3

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.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) odpravljanje ozkih grl in vzpostavitev 
manjkajočih povezav tako v okviru 
prometnih infrastruktur kot na 
povezovalnih točkah med njimi na mejnih 
prehodih, kar se meri s številom novih in 
izboljšanih čezmejnih povezav in 
odpravljenih ozkih grl na prometnih poteh, 
za katere se je zagotovilo financiranje IPE, 
in z uporabo kvot in višjih stopenj 
financiranja iz člena 10 te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Obmejne regije so v slabšem položaju zaradi svoje obrobne lege, zato so še posebej odvisne 
od povezav s prometnim omrežjem EU. Višje stopnje sofinanciranja in kvote bodo države 
članice spodbudile k vlaganju v infrastrukturne projekte v čezmejnih regijah, kar bo 
omogočilo dostop do notranjega trga in prispevalo k večji koheziji med regijami EU. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 v skladu s to 
uredbo prenese iz Kohezijskega sklada za 
porabo izključno v državah članicah, ki so 
upravičene do financiranja iz Kohezijskega 
sklada;

Or. en

Obrazložitev

10 milijard EUR, prenesenih iz Kohezijskega sklada, je namenjenih projektom na področju 
prometne infrastrukture izključno v državah upravičenkah do financiranja iz tega sklada.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Finančni okvir instrumenta za povezovanje 
Evrope lahko krije upravne stroške in 
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.

Or. en

Obrazložitev

Razvoju upravnih zmogljivosti je treba nameniti več podpore, da bo mogoče uspešno izvajati 
programe na nacionalni in regionalni ravni. 

Predlog spremembe 7

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.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Izogniti se je treba prilagodljivosti in prerazporejanju proračunskih sredstev med sektorji 
instrumenta za povezovanje Evrope. Sredstva, namenjena za prometno infrastrukturo, zlasti 
10 milijard EUR, prenesenih iz Kohezijskega sklada, je treba porabiti samo za prometno 
infrastrukturo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 
osrednjega omrežja, in sicer do zgornje 
meje 5 % finančnih sredstev za promet, 
kot je določeno v členu 5 te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 2 – odstavek (10a) (novo).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so okolju prijazni načini prevoza energetsko učinkoviti in nizkoogljični, bi bilo treba 
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nenehno izboljševati njihovo okoljsko učinkovitost, da bi polno prispevali k pametnemu in 
trajnostnemu prometu ter k prehodu na nove standarde.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi podpora za pripravo in izvajanje projektov, zlasti v državah članicah, ki niso 
dovolj pripravljene in nimajo upravnih zmogljivosti.

Predlog spremembe 11

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 npr. EZTS, ali javnih 
ali zasebnih podjetij ali organov s sedežem 
v državah članicah.

Or. en

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.



PE491.329v01-00 10/17 PA\905630SL.doc

SL

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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, stopnja 
financiranja se lahko pri ukrepih za
odpravo ozkih grl 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 20 % 
upravičenega stroška; pri ukrepih za
odpravljanje ozkih grl se poveča na največ 
30 %; pri ukrepih, povezanih z čezmejnimi 
odseki, se poveča na največ 40 %; 30 % 
finančnih sredstev IPE se nameni za 
programe na mejnih prehodih. Države 
članice sredstva za druge projekte 
prejmejo šele po tem, ko so bili predloženi 
projekti s čezmejno razsežnostjo;

(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, razvoj pristanišč in 
večmodalne platforme ter ukrepi v 
podporo novim tehnologijam in 
inovacijam za vse načine prevoza: znesek 
finančne pomoči Unije ne presega 20 % 
upravičenega stroška.

Or. en

Obrazložitev

Čezmejni projekti v obmejnih regijah se pogosto dokončajo čisto na koncu, v mnogih primerih 
pa sploh ne. Če bo zanje namenjeno 30 % vseh sredstev, bo to spodbudilo države članice in 
regije, da se osredotočijo na te najtežje projekte, in omogočilo njihovo dokončanje.

Predlog spremembe 13

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 

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

za posebne razpise. Pri izvajanju teh 
razpisov imajo največjo možno prednost 
projekti v zvezi s čezmejnimi odseki, ki 
upoštevajo nacionalne dodelitve v okviru 
Kohezijskega sklada.

Or. en

Obrazložitev

Isto kot pri predlogu spremembe 12.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) 10.000.000.000 EUR, ki se prenesejo 
iz Kohezijskega sklada, ni upoštevanih v 
omejitvi 2,5 % BDP za države upravičenke 
do kohezijskih sredstev.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Komisija izmed projektov, ki so dovolj 
zreli in kakovostni ter ponujajo evropsko 
dodano vrednost v skladu s cilji in merili, 
ki jih določa ta uredba, poskuša izbrati 
predvsem tiste, ki so v skladu z 
nacionalnimi dodeljenimi sredstvi iz 
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Kohezijskega sklada.

Or. en

Obrazložitev

Ker je znesek 10 milijard EUR prenesen iz Kohezijskega sklada (deljeno upravljanje) v 
instrument za povezovanje Evrope (centralizirano upravljanje), namenjen pa je izključno 
državam upravičenkam do kohezijskih sredstev, je treba pojasniti postopek izbora projektov, 
uporabljen v tem primeru, in to, kako bo mogoče med tem procesom čim bolj spoštovati 
nacionalne dodelitve.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Da se zagotovi čim boljše črpanje 
prenesenih sredstev v vseh državah 
članicah, upravičenih do sredstev 
Kohezijskega sklada, se posebna 
pozornost nameni ukrepom za podporo 
programa iz te uredbe, namenjenim 
krepitvi institucionalnih zmogljivosti in 
učinkovitosti javnih uprav in služb, 
povezanih z razvojem in izvajanjem 
projektov za uresničevanje ciljev IPE.

Or. en

Obrazložitev

Ker je znesek 10 milijard EUR prenesen iz Kohezijskega sklada (deljeno upravljanje) v 
instrument za povezovanje Evrope (centralizirano upravljanje), namenjen pa je izključno 
državam upravičenkam do kohezijskih sredstev, je treba pojasniti postopek izbora projektov, 
uporabljen v tem primeru, in to, kako bo mogoče med tem procesom čim bolj spoštovati 
nacionalne dodelitve.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) V podporo državam članicam, 
upravičenim do sredstev Kohezijskega 
sklada, ki se soočajo s težavami pri 
načrtovanju dovolj zrelih in kakovostnih 
projektov z evropsko dodano vrednostjo, 
se organizirajo dodatni javni razpisi v 
skladu s členom 11(2) te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ker je znesek 10 milijard EUR prenesen iz Kohezijskega sklada (deljeno upravljanje) v 
instrument za povezovanje Evrope (centralizirano upravljanje), namenjen pa je izključno 
državam upravičenkam do kohezijskih sredstev, je treba pojasniti postopek izbora projektov, 
uporabljen v tem primeru, in to, kako bo mogoče med tem procesom čim bolj spoštovati 
nacionalne dodelitve.

Predlog spremembe 18

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:
(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 
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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).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 19

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 najmanj treh 
mesecih predložijo svoje pripombe.

Or. en

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 20

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Finančni instrumenti izpolnjujejo 
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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.

Or. en

Obrazložitev

Uporabno 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 21

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 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje 3 mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
_________________
* UL: vstavi datum začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Delegirani akti ne smejo predpostavljati pooblastil zakonodajalcev, zato je treba vključiti 
določbe, ki omogočajo redno spremljanje izvršilnih pooblastil Komisije. 
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Predlog spremembe 22

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.

Or. en

Predlog spremembe 23

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, 
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.

1. Komisija najpozneje do sredine
leta 2016 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.
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 ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo. Upošteva rezultate 
vrednotenj dolgoročnega vpliva 
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predhodnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 2 – vrstica 4 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahodnonemški kanali, Mittellandkanal, 
Hannover–Magdeburg–Berlin

Zahodnonemški kanali–Enschede–
Dortmund Ems Kanal–Mittellandkanal–
Hannover–Magdeburg–Berlin

Or. en

Obrazložitev

Z vzpostavitvijo te manjkajoče povezave bo nastala večmodalna zelena os vzhod-zahod od 
Amsterdama do Berlina, ki bo povezovala več načinov prevoza in bo prijazna okolju, saj bo 
promet preusmerila z avtocest in železnic. Potovanje tovorne ladje iz Rotterdama v Berlin se 
bo tako skrajšalo za 30 ur.


