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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Ta uredba vsebuje določbe, ki urejajo Kohezijski sklad in razveljavljajo 
Uredbo (ES) št. 1084/2006. Kohezijski sklad pomaga državam članicam, katerih BNP na 
prebivalca ne dosega 90 % povprečja EU-27, pri naložbah v vseevropska prometna omrežja in 
okolje ter okolju prijazne energetske projekte pomaga . Predlog predvideva, da se iz 
dodeljenih sredstev Kohezijskega sklada za obdobje 2014–2020 10 milijard EUR nameni za 
financiranje osnovnih prometnih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, s 
čimer bi zagotovili skladnost tega instrumenta z vseevropskimi prometnimi omrežji (TEN-T). 

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije, vendar zagovarja boljšo vključitev ciljev EU 
2020 v strukturne instrumente EU, zlasti pri prednostnem financiranju. Poleg tega je nujna 
skladnost med to uredbo ter tistimi o vseevropskih prometnih omrežjih (TEN-T) in 
instrumentom za povezovanje Evrope.

Pripravljavec mnenja odobrava na rezultate naravnan pristop ter podpira večjo uporabo 
naknadne pogojenosti pri preusmeritvi na bolj trajnosten in učinkovit promet in mobilnost ter 
k varnosti, zmanjševanju hrupa, okoljski zakonodaji ter varovanju podnebja in biotske 
raznovrstnosti. 

Prometni sektor povzroči približnost 24 % vseh emisij CO2, pri čemer so se te emisije od leta 
1990 povečale za 34 %. Glede na čas, ki je potreben za pripravo in izvedbo velikih 
infrastrukturnih projektov, bodo naložbe v naslednjih letih oblikovale promet in mobilnost v 
naslednjih desetletjih. Če naj bi naslednjim generacijam državljanov EU zagotovili 
kakovosten standard bivanja, bi morali evropski projekti podpirati trajnostne načine s 
poudarkom na verigah mobilnosti, ki povezujejo hojo, kolesarjenje, souporabo avtomobila in 
javni prevoz, ter so dovolj prožni za uvajanje novih rešitev na področju mobilnosti. 

Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj sta glavna vira financiranja EU na 
področju prometa, zato je bistveno preusmeriti prednostno financiranje EU v posameznih 
okvirih ter se osredotočiti na naložbe v pametno in trajnostno mobilnost, s čimer bi preprečili 
ali vsaj omejili s tem povezane zunanje stroške v prihodnje. Tako bi tudi razbremenili 
prihodnje javne proračune na ravni regij, držav članic in Evropske unije. Evropa si podpiranja 
izredno dragih in dolgotrajnih velikih projektov ne more več privoščiti. Namesto 
„razmišljanja na veliko“ bi morala začeti „ravnati pametno“. 

V tem pogledu je odločilnega pomena evropska dodana vrednost, zato bi bilo treba po mnenju 
pripravljavca težišče strukturne podpore prenesti na krepitev intermodalnosti in odpravljanje 
ozkih grl, dopolnjevanje manjkajočih čezmejnih členov ter spoštovanje zakonodaje na 
področju varnosti ter varovanja okolja, podnebja in biotske raznovrstnosti v celoti. V ta 
namen so potrebne boljše presoje vplivov na okolje ter jasna naknadna merila, s čimer bi 
prejemnike spodbudili k ponovnemu premisleku o njihovih politikah na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni. 
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To stališče izražajo navedeni predlogi sprememb. 

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da mora 
Unija razvijati in izvajati svoje dejavnosti, 
ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije. Kohezijski 
sklad mora zato zagotoviti finančni 
prispevek za projekte na področju okolja in 
vseevropskih omrežij v okviru prometne 
infrastrukture.

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da mora 
Unija razvijati in izvajati svoje dejavnosti, 
ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije. Kohezijski 
sklad mora zato zagotoviti finančni 
prispevek za projekte z evropsko dodano 
vrednostjo na področju okolja in 
vseevropskih omrežij v okviru prometne 
infrastrukture.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Projekti vseevropskega prometnega 
omrežja, ki jih financira Kohezijski sklad, 
morajo biti v skladu s smernicami, 
sprejetimi s Sklepom št. 661/2010/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
7. julija 2010 o smernicah Unije za razvoj 
vseevropskega prometnega omrežja9. Za 
združevanje prizadevanj je treba prednost 
nameniti projektom skupnega interesa, kot 
so opredeljeni v navedenem sklepu.

(4) Projekti vseevropskega prometnega 
omrežja, ki jih financira Kohezijski sklad, 
morajo biti v skladu s smernicami, 
sprejetimi s Sklepom št. 661/2010/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
7. julija 2010 o smernicah Unije za razvoj 
vseevropskega prometnega omrežja9. Za 
združevanje prizadevanj je treba prednost 
nameniti projektom skupnega interesa, kot 
so opredeljeni v navedenem sklepu, po 
njihovi podrobni opredelitvi in zamejitvi 
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njihovih glavnih ciljev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pri oblikovanju, pripravi in izvajanju 
projektov bi bilo treba vključiti dostop za 
invalide, kot to določa člen 9 konvencije 
OZN o pravicah invalidov.

Obrazložitev

Evropska unija in večina njenih držav članic so pogodbenice Konvencije Organizacije 
združenih narodov o pravicah invalidov, v preostalih državah članicah pa je v teku postopek 
ratifikacije te konvencije. Glede na to bi si bilo treba prizadevati za odpravo preostalih ovir, 
nenazadnje s tonamensko uporabo sredstev za kohezijsko politiko.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Prometni sektor EU proizvede 24 % 
vseh emisij CO2 v EU, emisije iz tega 
sektorja pa so se od leta 19901 povečale za 
34 %. Prehod na večjo podporo trajnostne 
mobilnosti je bistvenega pomena za 
doseganje ciljev iz bele knjige Komisije z 
naslovom Načrt za enotni evropski 
prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu2 in z njo povezane 
resolucije Evropskega parlamenta z dne 
15. decembra 20113;
__________________
1Glej Evropska agencija za okolje, 2009: 
Poročilo št. 9/2009: Trendi emisij 
toplogrednih plinov in napovedi za 
Evropo. Spremljanje napredka pri 
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uresničevanju ciljev iz Kjotskega 
protokola.
2 COM2011(144) 
3 P7_TA(2011)0584. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Glede na to, da se je po padcu železne 
zavese v številnih regijah povečalo število 
manjkajočih členov pri trajnostnih 
čezmejnih povezavah, na primer pri 
železnici, bi morala biti prednostna 
naloga Unije oživiti čezmejne povezave, 
zlasti tiste, ki potekajo med novimi 
državami članicami oziroma ki vodijo 
vanje, saj ti projekti zagotavljajo dejansko 
evropsko dodano vrednost, hkrati pa 
prispevajo k varovanju okolja, podnebja 
in biotske raznovrstnosti ter izboljšujejo 
dostop do vseevropskih prometnih omrežij 
(TEN-T);

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) 90 % vseh voženj z avtomobilom v 
evropskih mestih je krajših od 6 km, kar 
predstavlja precejšnje možnosti za 
preusmeritev na hojo, kolesarjenje in 
javni prevoz.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) Nujno so nove prednostne naloge za 
financiranje, saj je bil v preteklosti večji 
delež naložb v promet, ki jih je zagotovil 
Kohezijski sklad, usmerjen v cestni 
promet, čeprav cestni promet že sedaj 
povzroči 72 %vseh emisij toplogrednih 
plinov v prometnem sektorju Unije1;
__________________
1Glej Evropska agencija za okolje, 2011: 
Poročilo EEA št. 7/2011 - TERM 2011: 
Spremljanje napredka v kazalcih za 
prevoz: evropskim okoljskim ciljem 
naproti.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zaradi posebnih potreb Kohezijskega 
sklada in v skladu s strategijo Evropa 2020, 
po kateri mora kohezijska politika 
podpirati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, je treba v okviru 
tematskih ciljev iz 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] 
določiti prednostne naložbe.

(6) Zaradi posebnih potreb Kohezijskega 
sklada in v skladu s strategijo Evropa 2020, 
po kateri mora kohezijska politika 
podpirati načelo teritorialne kohezije ter 
pametno, trajnostno in vključujočo rast in 
hkrati zmanjševati zunanje stroške, je 
treba v okviru tematskih ciljev iz 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] 
določiti prednostne naložbe.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Člen 195 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa, da Unija 
dopolnjuje ukrepe držav članic na 
področju turizma, predvsem s 
spodbujanjem konkurenčnosti podjetij 
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Unije na tem področju.

Obrazložitev

Z začetkom veljavnosti Pogodbe je turizem opredeljen kot eno od področij politike, kjer lahko 
EU sprejema ukrepe. Ta sprememba se mora odražati v zakonodaji in pravilih financiranja.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Preden države članice sestavijo svoje 
operativne programe, je treba določiti 
kazalnike za oceno napredka pri izvajanju 
programov. Navedene kazalnike je treba 
dopolniti s kazalniki za posamezni 
program.

(7) Preden države članice sestavijo svoje 
operativne programe, je treba v skladu z k 
rezultatom usmerjenim pristopom na 
podlagi strategije Evropa 2020 določiti 
kazalnike za oceno napredka pri izvajanju 
programov. Navedene kazalnike je treba 
dopolniti s kazalniki za posamezni 
program.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naložbe v okolje, vključno s področji za 
trajnostni razvoj in energijo, ki imajo 
okoljske koristi;

(a) naložbe v okolje, vključno s področji za 
trajnostni razvoj, trajnostni turizem in
obnovljivo energijo, ki imajo okoljske 
koristi;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) spodbujanjem nizkoogljičnih strategij 
za mestna območja;

(v) spodbujanje nizkoogljičnih strategij za 
regionalna, lokalna, podeželska in mestna 
območja, zlasti glede trajnostnega 
intermodalnega prometa in trajnostne 
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mobilnosti;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) spodbujanje trajnostnega prevoza in 
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah s:

(e) spodbujanje učinkovite somodalnosti 
za trajnosten, varen in okolju prijazen 
promet in mobilnost s poudarkom na 
izboljšanju obstoječe infrastrukture, 
dokončanju manjkajočih delov v 
čezmejnih povezavah ter odpravi ozkih grl 
v ključnih omrežnih infrastrukturah, 
vključno s povezavami do regionalnih, 
lokalnih, podeželskih in mestnih območij;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) podpiranjem multimodalnega enotnega 
evropskega prometnega območja z 
vlaganjem v vseevropsko prometno 
omrežje;

(i) (i) podpiranjem trajnostnega, varnega 
in učinkovitega somodalnega enotnega 
evropskega prometnega območja z 
vlaganjem v vseevropsko prometno 
omrežje, s poudarkom na vključevanju 
držav članic, ki so k Evropski uniji 
pristopile 1. maja 2004 ali po tem datumu, 
in na njihovih infrastrukturnih potrebah 
na podlagi solidarnosti in teritorialne 
kohezije;

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – točka d – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(ii) izboljšanjem energetske učinkovitosti 
v prometnem sektorju, razvojem 
učinkovite somodalnosti, usmerjene v 
trajnosten, varen, inteligenten in 
medobratovalen promet in mobilnost; s 
poudarkom na spodbujanju dostopnih 
intermodalnih verig mobilnosti, ki 
združujejo javni prevoz, hojo, kolesarjenje 
in souporabo avtomobilov; sprejetje 
načrta za trajnostno mobilnost v mestih je 
pogoj za podporo tem akcijam;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(iii) spodbujanjem optimalnega 
prometnega razvoja za uvajanje 
inteligentnih in dostopnih prevoznih 
sistemov, kot je razvoj celostnih, 
visokokakovostnih in interoperabilnih 
železniških sistemov ter zlasti uvedba 
ERTMS in zmanjšanje hrupa tovornega 
železniškega prometa pri viru; podpora 
okolju prijaznim avtobusnim storitvam in 
trajnostnemu vodnemu prometu;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) krepitev usklajevalne vloge Komisije 
(GD MOVE in REGI), da bi prispevali k 
večji učinkovitosti sredstev in izrabili vse 
možnosti Kohezijskega sklada;
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi in v skladu s 
členom 24(3) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] se uporabijo skupni
kazalniki, ki so določeni v Prilogi k tej 
uredbi. Za skupne kazalnike se izhodišče 
določi pri nič in skupni cilji se določijo za 
leto 2022.

Komisija natančneje oblikuje seznam 
skupnih kazalnikov, pri čemer med 
drugim upošteva minimiranje zunanjih 
stroškov ter zaščito podnebja, zmanjšanje 
nesreč, onesnaženosti zraka in hrupa v 
skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) št. 
[…]/2012 [Uredba o SD] in določbami 
resolucije Evropskega parlamenta o 
načrtu za enotni evropski prometni 
prostor [2011/2096(INI)]. Za skupne 
kazalnike se izhodišče določi pri nič in 
skupni cilji se določijo za leto 2022.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za kazalnike rezultata za posamezne 
programe se za izhodišče uporabijo 
najnovejši razpoložljivi podatki in cilji se 
določijo za leto 2022, vendar se lahko
izrazijo količinsko ali kakovostno.

3. Za kazalnike rezultata za posamezne 
programe se za izhodišče uporabijo 
najnovejši razpoložljivi podatki in cilji se 
določijo za leto 2022, vendar se izrazijo 
tako količinsko kot tudi kakovostno.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Ocenjevanje

Komisija najpozneje do 31. decembra 
2017 pošlje Evropskemu parlamentu 
oceno o doseganju ciljev, določenih s to 
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uredbo.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija najpozneje dve leti po koncu 
programa opravi naknadno vrednotenje, s 
katerim izmeri njegov učinek in evropsko 
dodano vrednost , potem pa poročilo o tem 
vrednotenju pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij.

Obrazložitev

Udejanji člen 50 uredbe o splošnih določbah.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Čiščenje odpadne vode populacijski ekvivalent dodatni prebivalci, 
deležni boljše oskrbe z 

vodo
Predlog spremembe Parlamenta

Čiščenje odpadne vode populacijski ekvivalent dodatne zmogljivosti 
ravnanja z odpadno vodo

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Narava in biotska hektari površina habitatov v 
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raznovrstnost boljšem stanju 
ohranjenosti

Predlog spremembe Parlamenta

Narava in biotska 
raznovrstnost

hektari površina obnovljenih 
biotopov

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Železniški km skupna dolžina novih 
železniških prog

km skupna dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 
prog

Predlog spremembe Parlamenta

Železniški km skupna dolžina novih 
železniških prog

km skupna dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 
prog

število novo zgrajeni, 
prenovljeni ali 
nadgrajeni čezmejni 
odseki

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 22 b + 22 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Promet
Železniški km skupna dolžina novih 

železniških prog
km skupna dolžina 
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obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 

prog
Predlog spremembe Parlamenta

Promet
Železniški km skupna dolžina novih 

železniških prog
km skupna dolžina 

obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 

prog
ton/km povečanje obsega blaga, 

prepeljanega po 
železnicah

potnikov/km povečanje števila 
potnikov, prepeljanih po 

železnicah

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 22 d (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Promet
Železniški km skupna dolžina novih 

železniških prog
km skupna dolžina 

obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 

prog
Predlog spremembe Parlamenta

Promet
Železniški km skupna dolžina novih 

železniških prog
km skupna dolžina 

obnovljenih ali 
posodobljenih železniških 

prog
km skupna dolžina 

železniških prog, 
opremljenih z evropskim 
sistemom za upravljanje 
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železniškega prometa 
(ERTMS)

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Cestni km skupna dolžina novih 
cestnih odsekov

km skupna dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih cest

Predlog spremembe Parlamenta

Cestni km skupna dolžina novih 
cestnih odsekov

km skupna dolžina 
obnovljenih ali 
posodobljenih cest

število novo zgrajeni, 
prenovljeni ali 
nadgrajeni čezmejni 
odseki

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Mestni prepeljani potniki povečanje števila voženj 
potnikov, prepeljanih s 

podprtim mestnim 
prometom

Predlog spremembe Parlamenta

Mestni prepeljani potniki povečanje števila voženj 
potnikov, prepeljanih s 

podprtim mestnim 
prometom
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odstotek Sprememba v deležu 
javnega prometa in 

nemotorizirane 
mobilnosti, kot sta hoja 

ali kolesarjenje

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Mestni prepeljani potniki povečanje števila voženj 
potnikov, prepeljanih s 

podprtim mestnim 
prometom 

Predlog spremembe Parlamenta

Mestni prepeljani potniki povečanje števila voženj 
potnikov, prepeljanih s 

podprtim mestnim 
prometom 

ekološko učinkovitejša 
vozila

povečanje števila vozil in 
razvoj s tem povezane 

infrastrukture za 
ekološko učinkovitejši 

mestni promet

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Celinske plovne poti t-km povečanje obsega tovora, 
prepeljanega po 

izboljšanih celinskih 
plovnih poteh

Predlog spremembe Parlamenta

Celinske plovne poti t-km povečanje obsega tovora, 
prepeljanega po 

izboljšanih celinskih 
plovnih poteh
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prepeljani potniki povečanje števila ljudi, 
udeleženih v prometu po 
celinskih plovnih poteh

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Učinek na podnebje milijon ton ekvivalenta 
CO2

sprememba v emisijah 
toplogrednih plinov 
zaradi sofinanciranih 
ukrepov

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 26 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Turizem EUR obseg naložb v trajnostno 
in inteligentno mobilnost

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga – vrstica 26 d, 26 e, 26 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Turizem EUR obseg naložb za boljšo 
dostopnost turističnih 
storitev za osebe z 



PE486.019v02-00 18/19 AD\905930SL.doc

SL

omejeno mobilnostjo

EUR obseg naložb v kolesarska 
omrežja

EUR obseg naložb v naravno, 
kulturno, industrijsko in 
zgodovinsko dediščino
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