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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe osnutka akta

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

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

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0612/2),

– ob upoštevanju členov 294(2) in 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katero je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7-0325/2011),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. maja 20122;

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenj Odbora za proračun, 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko ter Odbora za promet in turizem (A7–0000/2012),

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

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

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Kohezijski sklad bi moral podpirati 
projekte prometne infrastrukture, 
predvidene z Uredbo (EU) št. 
[…]/2012Evropskega parlamenta in Sveta 

                                           
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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z dne […] o vzpostavitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope1, v skupnem znesku 
XX EUR, ki se porabi samo v državah 
članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, in s stopnjami 
sofinanciranja, ki se uporabljajo za 
Kohezijski sklad. Postopek izbire 
projektov bi bilo treba izvesti v skladu s 
cilji in merili, določenimi v členu [11] 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [o vzpostavitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope]; 
vendar pa se do 31. decembra 2016 izbira 
projektov, ki so upravičeni do 
financiranja, izvaja ob upoštevanju 
nacionalnih dodelitev, prenesenih iz 
Kohezijskega sklada v instrument za 
povezovanje Evrope.
_____________
1 UL L ...

Or. en

Obrazložitev

Zamisel o prenosu sredstev iz Kohezijskega sklada v instrument za povezovanje Evrope je 
treba natančno opredeliti v tej uredbi, saj vpliva na nacionalne dodelitve iz Kohezijskega 
sklada. Potrebno bi bilo triletno obdobje z zajamčenimi nacionalnimi dodelitvami, ki bi 
zagotovilo, da lahko vse države članice s pomočjo razpoložljivih instrumentov pomoči 
Komisije pripravijo zasnove projektov. Po koncu tega obdobja bi se uporabljala običajna 
pravila, predvidena z Uredbo o instrumentu za povezovanje Evrope.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3b) Člen 192(5) Pogodbe predvideva 
izjemo od splošnega načela iz člena 
191(2) Pogodbe. Zato bi bilo treba v 
največji možni meri zagotoviti, da se 
škoda prepreči in da onesnaževalci 
plačajo.

Or. en
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Obrazložitev

Podpora iz Kohezijskega sklada bi morala biti v celoti namenjena doseganju njegovih 
primarnih ciljev. Zato bi bilo najprej treba preprečiti škodo z dosledno uporabo vse veljavne 
zakonodaje. Kadar škode ne bi bilo mogoče preprečiti, bi se praviloma moralo uporabljati 
načelo, da onesnaževalec plača, uporaba Kohezijskega sklada, ki jo predvideva Pogodba, pa 
bi morala biti rešitev v skrajni sili.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4a) Evropska unija in večina držav članic 
so podpisnice Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov, medtem ko 
v ostalih državah članicah postopek njene 
ratifikacije poteka. V zvezi izvajanjem 
zadevnih projektov je pomembno, da se v 
specifikaciji projektov upošteva 
dostopnost za invalide, kot je navedeno v 
členu 9 Konvencije.

Or. en

Obrazložitev

Po ratifikaciji Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske unije bi 
morali projekti, ki prejmejo finančno podporo EU, še bolj kot pred tem zagotavljati 
dostopnost za invalide.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Določiti je treba posebne določbe o 
vrsti dejavnosti, ki se lahko podprejo iz
Kohezijskega sklada na podlagi tematskih 
ciljev iz Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD]. Določiti in razjasniti je 
treba tudi izdatke zunaj področja uporabe 
Kohezijskega sklada, vključno glede 

(5) Določiti je treba posebne določbe o 
vrsti dejavnosti, ki se lahko podprejo iz 
Kohezijskega sklada na podlagi tematskih 
ciljev iz Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD]. Določiti in razjasniti je 
treba tudi izdatke zunaj področja uporabe 
Kohezijskega sklada, vključno glede 
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zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v
obratih, ki spadajo v področje uporabe
Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES.

naložb za dosego zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov pri dejavnostih iz
Priloge I Direktive 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o 
spremembi Direktive Sveta 96/61/ES.

Or. en

Obrazložitev

Soproizvodnja z visokim izkoristkom ter daljinsko ogrevanje in hlajenje so lahko pomembno 
orodje za izboljšanje doseganja ciljev strategije Evropa 2020 in zmanjšanje izdatkov 
državljanov za energijo. Izključitev podpore, ki jo predvideva predlog, bi morala obsegati le 
kurilno dejavnost takih obratov in torej vir emisij toplogrednih plinov, kar dopušča možnost 
podpore iz Kohezijskega sklada za ostale elemente in distribucijsko omrežje.

Predlog spremembe 5

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ba) projekte prometne infrastrukture, 
predvidene z Uredbo (EU) št. […]/2012 [o 
vzpostavitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope], v skupnem znesku XX EUR, v 
skladu z merili, predvidenimi z uredbo. Do 
31. decembra 2016 se izbira projektov, ki 
so upravičeni do financiranja, izvaja ob 
upoštevanju nacionalnih dodelitev v 
okviru Kohezijskega sklada;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe št. 1.



PR\897482SL.doc 9/16 PE486.124v01-00

SL

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
v obratih, ki spadajo v področje uporabe 
Direktive 2003/87/ES;

(b) naložb za dosego zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov pri dejavnostih iz 
Priloge I Direktive 2003/87/ES;
Dejavnosti, ki se izvajajo v obliki pilotnih 
projektov ali pri katerih se uporabljajo 
izključno obnovljivi viri energije, ta 
izključitev ne zajema;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe št. 4.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) stanovanjskih objektov. (c) stanovanjskih objektov, razen če gre za 
spodbujanje energetske učinkovitosti in 
uporabe obnovljivih virov energije.

Or. en

Obrazložitev

Podpora za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v stanovanjskem 
sektorju je stroškovno najučinkovitejši način za doseganje ciljev strategije Evropa 2020, zlasti 
v zvezi z energetsko učinkovitostjo. To bo tudi v ogromno pomoč pri zmanjševanju izdatkov 
gospodinjstev za energijo.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) spodbujanjem energetske učinkovitosti 
in uporabe obnovljivih virov energije v 
javnih infrastrukturah;

(iii) spodbujanjem energetske učinkovitosti 
in uporabe obnovljivih virov energije v 
javnih infrastrukturah in stanovanjskem 
sektorju;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe št. 7.

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(va) podpiranjem distribucijskega omrežja 
za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ter 
daljinsko ogrevanje in hlajenje;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe št. 4.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) varovanjem in obnavljanjem biotske 
raznovrstnosti, vključno z zelenimi 
infrastrukturami;

(iii) varovanjem in obnavljanjem biotske 
raznovrstnosti, vključno z zelenimi 
infrastrukturami in omrežjem Natura 
2000;
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Or. en

Obrazložitev

Natura 2000 je prednostni instrument za zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti, kakor je 
navedeno v prednostni naložbi. Obstajajo velike možnosti za obsežne programe obnove 
območij Natura 2000 s podporo iz Kohezijskega sklada.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – točka c – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iv) izboljšanjem mestnega okolja, 
vključno s sanacijo opuščenih industrijskih 
zemljišč in zmanjšanjem onesnaženosti 
zraka;

(iv) izboljšanjem mestnega in 
podeželskega okolja, vključno s sanacijo 
opuščenih industrijskih zemljišč in 
zmanjšanjem onesnaženosti zraka;

Or. en

Obrazložitev

Podeželska območja ne bi smela biti izključena iz podpore iz Kohezijskega sklada.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) razvojem okolju prijaznih in 
nizkoogljičnih prevoznih sistemov ter 
spodbujanjem trajnostne mobilnosti v 
mestih;

(ii) razvojem okolju prijaznih in 
nizkoogljičnih prevoznih sistemov ter 
spodbujanjem trajnostne in dostopne javne 
mobilnosti;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe št. 3.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) razvojem celostnih, visokokakovostnih 
in interoperabilnih železniških sistemov;

(iii) razvojem celostnih, 
visokokakovostnih, dostopnih in 
interoperabilnih železniških sistemov;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe št. 3.
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OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o Kohezijskem skladu 

V okviru zakonodajnega svežnja za kohezijsko politiko, kot ga je predlagala Komisija, je 
Kohezijski sklad del novih skupnih strateških okvirnih skladov, ki bodo zajemali strukturne 
sklade, Kohezijski sklad ter Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo. Za vse te sklade se bodo na več področjih programiranja in finančnega 
upravljanja uporabljale skupne določbe. Poleg tega se bo, tako kot v sedanjem programskem 
obdobju, za Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad 
še naprej uporabljal dodatni niz skupnih posebnih pravil glede programiranja, upravljanja in 
spremljanja. 

Čeprav Komisija za sklade predlaga nov okvir, se področje uporabe in cilji, ki so specifični za 
Kohezijski sklad, v primerjavi s sedanjim programskim obdobjem niso drastično spremenili.1

V predlogu uredbe, v katerem so določene skupne določbe za vse sklade, ki bo nadomestil 
sedanjo splošno uredbo (uredba o splošnih določbah), Komisija predlaga drugačno strukturo 
nalog in ciljev za sklade, s podreditvijo vseh skladov cilju naložb za rast in delovna mesta, kar 
bi prispevalo k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Kohezijski sklad bo 
prispeval k temu cilju in nalogi s podporo državam članicam, v katerih je bruto nacionalni 
dohodek na prebivalca nižji od 90 % povprečnega bruto nacionalnega dohodka na prebivalca 
v državah EU-27. Vendar bo področje delovanja Kohezijskega sklada še naprej usmerjeno v 
zagotavljanje finančne podpore za projekte na področju okolja in za vseevropska omrežja na 
področju prometne infrastrukture, ob hkratnem zagotavljanju ustreznega ravnovesja in ob 
skladnosti z naložbenimi in infrastrukturnimi potrebami posamezne države članice (člen 2 
predloga uredbe o Kohezijskem skladu).

Vendar pa je nekoliko spremenjen obseg podpore, saj člen 2(2) predloga uredbe o 
Kohezijskem skladu spreminja primere izključitve podpore z dodajanjem zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v obratih, ki jih zajema Direktiva 2003/87/ES. Sklicevanje na obresti za 
dolgove, nakup zemljišč za znesek, ki presega 10 % skupnih upravičenih odhodkov za 
zadevni postopek, in povratni davek na dodano vrednost, trenutno predviden v členu 3(a), (b) 
in (e) splošne uredbe, so zdaj vključeni v člen 59(3) uredbe o splošnih določbah, ki je skupna 
določba, veljavna za vse sklade skupnega strateškega okvira.

Ena od novih značilnosti v primerjavi z obstoječo uredbo je v členu 3 predloga uredbe o 
Kohezijskem skladu, ki v skladu z načelom tematske osredotočenosti iz člena 16 uredbe o 
splošnih določbah določa, da velja za podporo iz Kohezijskega sklada seznam prednostnih 
naložb, v okviru zgoraj opredeljenega področja uporabe in v zvezi s tematskimi cilji, 
opredeljenimi v členu 9 uredbe o splošnih določbah, ter da je ta namenjena zlasti za:

                                           
1 Omeniti velja, da predlog Komisije, ki določa večletni finančni okvir za leta 2014–2020, za Kohezijski sklad 
dodeljuje znesek v višini 68,7 milijard EUR, vključno z 10 milijardami EUR, namenjenimi za instrument za 
povezovanje Evrope. 
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(a) podpiranje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih;
(b) spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja 
tveganj;
(c) varovanje okolja in spodbujanje učinkovite uporabe virov;
(d) spodbujanje trajnostnega prevoza in odpravo ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah 
ter
(e) izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo.

Vsak tak cilj je naprej razdeljen v določeno podskupino prednostnih naložb, kakor je 
navedeno pod vsakim takim ciljem.

Zdaj izrecna določba predvideva podporo za izboljšanje institucionalne zmogljivosti, saj se ta 
zdi posebej potrebna na področju kohezijske politike glede na velikost in pomembnost 
projektov, ki jih je treba podpreti1.

Tako kot za trenutno prehodno ureditev iz člena 8(3) splošne uredbe, tudi uredba o splošnih 
določbah predvideva, da tiste države članice, ki so leta 2013 upravičene do financiranja iz 
Kohezijskega sklada, vendar njihov nominalni bruto nacionalni dohodek na prebivalca 
presega 90 % povprečnega bruto nacionalnega dohodka na prebivalca EU-27, prejmejo 
prehodno in posebno podporo iz Kohezijskega sklada.

Določbe o pogojenosti iz člena 4 splošne uredbe so zdaj del uredbe o splošnih določbah 
(naslov II, poglavji III in IV).

Predlog uredbe o Kohezijskem skladu obsega še druge nove elemente v primerjavi s sedaj 
veljavno uredbo. V okviru prizadevanj za bolj ciljno usmerjen postopek, ki bo zagotovil, da 
bodo programi kohezijske politike usmerjeni v rezultate in učinkovito uporabo skladov, ter 
enako kot v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj uvaja Komisija skupne kazalnike 
za Kohezijski sklad (člen 4 priloge k predlogu uredbe o Kohezijskem skladu), namenjene 
ocenjevanju napredka pri izvajanju programa za dosego ciljev (člen 24(3) uredbe o splošnih 
določbah).

Predlagane spremembe 

Področje uporabe Kohezijskega sklada (člen 2 predloga uredbe o Kohezijskem skladu) bi bilo 
treba razširiti, da bi obsegalo podporo za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih 
virov energije v stanovanjskem sektorju, kakor je že predvideno za javne infrastrukture.

Glavni razlog je, da bi po zadnjih razpoložljivih podatkih, vključno s podatki Evropske 
komisije, EU s sedanjimi vrednostmi lahko dosegla le manj kot polovico od zastavljenega 
cilja 20 % povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020. Podpora iz Kohezijskega sklada 
za take naložbe bi predstavljala stroškovno najučinkovitejši način za dosego ciljev strategije 

                                           
1 Poleg tega člen 14(e)(i) uredbe o splošnih določbah določa, da pogodba o partnerstvu določi ureditev, ki 
zagotovi učinkovito izvajanje skladov skupnega strateškega okvira, vključno z oceno, ali je potrebna krepitev 
upravne zmogljivosti organov in po potrebi upravičencev.
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Evropa 2020.

Poleg tega bi bilo to zelo koristno za okolje, za neposredno ali posredno vključena mala in 
srednja podjetja ter posledično za ustvarjanje novih delovnih mest, nenazadnje pa tudi za 
državljane v smislu izdatkov za energijo. Obenem bi varčevanje z energijo in povečevanje 
uporabe obnovljivih virov pripomoglo k zagotavljanju zanesljive preskrbe z energijo v 
zadevnih državah članicah.

Tak ukrep bi bil posebno koristen za tiste regije, ki bi zaradi različnih meril o upravičenosti 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada lahko dobile dodatna sredstva 
za omenjeni namen. 

Prav tako predlog Komisije iz financiranja izključuje „zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
v obratih, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2003/87/ES“. Taka splošna izključitev 
financiranja za zmogljivosti, ki spadajo v okvir sistema za trgovanje z emisijami, pomeni, da 
tudi obrati za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter soproizvodnjo ne bi mogli dobiti nobene 
podpore EU.

Taki obrati so trenutno upravičeni do sredstev iz Kohezijskega sklada (pa tudi iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj), zaradi njihovega izjemno pozitivnega vpliva na okolje z vidika 
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije ter posledično z vidika 
zmanjševanja emisij in varnosti preskrbe z energijo. Še vedno imajo precej prostora za razvoj 
in lahko pozitivno vplivajo na energetske in podnebne cilje EU. 

Ob upoštevanju pomena obratov za daljinsko ogrevanje in soproizvodnjo v državah članicah, 
ki so upravičene do podpore iz Kohezijskega sklada, ter glede na institucionalni cilj 
Kohezijskega sklada, da podpre okoljska vlaganja in prehod na nizkoogljično gospodarstvo, 
bi se morala omenjena izključitev podpore nanašati le na kurilno dejavnost takih obratov in 
torej na vir emisij toplogrednih plinov, kar dopušča možnost podpore iz Kohezijskega sklada 
za ostale elemente in distribucijsko omrežje.

Obrati za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter soproizvodnjo z nazivno močjo, nižjo od 20 MW, 
ne bi imeli nikakršnih omejitev glede podpore, enako kot obrati, vzpostavljeni kot pilotni 
projekti, ali tisti, ki uporabljajo le obnovljive vire energije.

Predlog Komisije za prenos 10 000 000 000 EUR iz Kohezijskega sklada v instrument za 
povezovanje Evrope za podporo projektom prometne infrastrukture bi moral biti natančno
opredeljen in pojasnjen v uredbi o Kohezijskem skladu.

Kar zadeva znesek, je glede na trenutna pogajanja za nov večletni finančni okvir še prezgodaj 
za določitev točnega zneska, ki bi se prenesel v instrument za povezovanje Evrope. Prenos 
lahko številke, ki jih je predlagala Komisija, upošteva le, če bodo sredstva, ki bodo v okviru 
novega večletnega finančnega okvira dodeljena za kohezijsko politiko, zadostna.

Preneseni denar iz Kohezijskega sklada v instrument za povezovanje Evrope bi bilo nato treba 
porabiti za financiranje projektov v državah članicah, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada, in sicer ob uporabi običajne stopnje sofinanciranja iz tega sklada. 
Postopek izbire projektov bi bil opravljen na podlagi ciljev in meril, določenih v uredbi o 
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splošnih določbah in uredbi o instrumentu za povezovanje Evrope. Vendar pa bi se do 31. 
decembra 2016 postopek izbire izvajal ob upoštevanju nacionalnih dodelitev iz Kohezijskega 
sklada.

Na ta način bi bilo zagotovljeno ravnovesje med zamislijo o zdravi konkurenci med državami 
članicami pri predlaganju kakovostnih in številnih projektov na eni strani ter potrebo po 
zagotavljanju, da so vse države članice sposobne sprejeti vso pomoč, ki jo potrebujejo za 
pripravo zasnov projektov, na drugi.

Zamisel o uvedbi podpore iz Kohezijskega sklada za krepitev institucionalne zmogljivosti in 
učinkovitosti javnih uprav in javnih služb, povezanih z uporabo Kohezijskega sklada, je velik 
napredek in korak naprej. Vendar je treba poudariti, da je to vidik, na katerega je treba gledati 
in ga obravnavati ekstenzivno, zlasti s pogodbo o partnerstvu, ki bi morala vsebovati, kjer je 
to potrebno, korake in reforme, ki jih morajo države članice sprejeti. 

Po ratifikaciji Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske unije bi 
bilo treba zagotoviti, da vsi projekti, ki prejmejo finančna sredstva EU, spoštujejo merilo 
dostopnosti. Zato bi moralo biti to načelo vključeno v vso ustrezno zakonodajo Unije, 
vključno z novo uredbo o Kohezijskem skladu, da bi se zagotovilo spoštovanje pravic 
invalidov.

Kar zadeva načelo iz člena 192(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se 
v primerih, ko uporaba načela, da onesnaževalec plača, zaradi nesorazmernih stroškov za 
javni organ države članice ni mogoča, lahko uporablja Kohezijski sklad, bi to moralo biti 
zgolj extrema ratio, tako da bi se Kohezijskemu skladu omogočilo, da se popolnoma 
osredotoči na prvotne cilje. Zato je izjemno pomembno, da se škoda v prvi vrsti prepreči z 
doslednim izvajanjem direktive o oceni vplivov na okolje in direktive o strateški okoljski 
presoji ter da se pri njuni reviziji zasleduje največja možna učinkovitost.


