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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

S to uredbo se uvaja vrsta skupnih določb, ki urejajo vse strukturne instrumente, na katere se 
nanaša skupni strateški okvir za obdobje 2014–2020, vključno s splošnimi načeli podpore, kot 
so partnerstvo, upravljanje na več ravneh, enakost spolov, trajnostni razvoj in skladnost z 
veljavnim pravom EU in nacionalnim pravom. Predlog vsebuje seznam skupnih tematskih 
ciljev, ki izhajajo iz strategije Evropa 2020, ter določbe o skupnem strateškem okviru na ravni 
EU in o pogodbah o partnerstvu. Poleg tega je namenjen krepitvi naravnanosti k učinkovitosti 
politik Unije, tako da predvideva skupni pristop, ki vključuje določbe o pogojenostih in 
pregledu uspešnosti, pa tudi način spremljanja, poročanja in ocenjevanja. Vsebuje pa tudi 
posebne določbe za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski 
sklad, zlasti določbe, ki se nanašajo na nalogo in cilje kohezijske politike, finančni okvir, 
posebne ureditve glede oblikovanja programov in poročanja, velike projekte, nadzorne 
sisteme in finančno upravljanje. 

Za čim večji učinek politik pri izvajanju evropskih prednostnih nalog in krepitev postopka 
oblikovanja strateških programov je cilj predloga prenesti seznam tematskih ciljev, 
opredeljenih v skladu s strategijo Evropa 2020, v poglavitne ukrepe Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. S tem 
naj bi se sedanje rešitve izboljšale in uvedle nove, vključno s predhodno pogojenostjo, 
mehanizmom rezerve za uspešnost, zaostritvijo pravil o makrofiskalni pogojenosti sredstev 
ter njihovo uskladitvijo z novimi izvršilnimi ukrepi pakta za stabilnost in rast, vzpostavitvijo 
sistema nacionalne akreditacije, da se zagotovi dobro finančno poslovodenje v državah 
članicah, uvedbo izjave o zanesljivosti upravljanja in obvezno letno potrditvijo obračuna ter 
nenazadnje s postopkom oblikovanja programov, usmerjenim k rezultatom, in podporo z 
inovativnimi finančnimi instrumenti.  

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije, vendar se zavzema za boljšo vključitev ciljev 
strategije Evropa 2020 v strukturne instrumente EU, zlasti ko gre za prednostno financiranje. 
Poleg tega je nujna uskladitev med temi predpisi in predpisi, ki urejajo vseevropska prometna 
omrežja (TEN-T) in instrumente za povezovanje Evrope (CEF).

Pozdravlja pristop, usmerjen k rezultatom, in podpira vse pogostejšo uporabo (predhodne) 
pogojenosti pri prehodu na bolj trajnosten in učinkovit promet ter mobilnost, pa tudi varnost, 
zmanjšanje hrupa, okoljsko zakonodajo ter varstvo podnebja in ohranitev biotske 
raznovrstnosti. 

Prometni sektor povzroči približno 24 % vseh emisij ogljikovega dioksida, ki so se od leta 
1990 povečale za 34 %. Ker je za oblikovanje in uresničitev zelo obsežnih infrastrukturnih 
projektov potreben čas, bodo naložbe v naslednjih nekaj letih odločilne za promet in 
mobilnost v naslednjih desetletjih. Da bi lahko prihodnje generacije državljanov EU uživale 
visok življenjski standard, bi morali evropski projekti podpirati trajnostne načine in se 



PE486.053v03-00 4/38 AD\906416SL.doc

SL

osredotočati na verige mobilnosti, ki povezujejo hojo, kolesarjenje, souporabo in solastništvo 
osebnega vozila ter javni prevoz, ter biti dovolj prožni, da bi se lahko prilagodili novim 
rešitvam na področju mobilnosti. 

Ker sta Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj glavna vira financiranja 
prometa EU, je bistveno prerazporediti prednostno financiranje EU znotraj njunih okvirov in 
se osredotočiti na naložbe v pametno in trajnostno mobilnost, da se v prihodnje preprečijo, ali 
vsaj omejijo, vsi zadevni zunanji stroški. S tem se bodo tudi zmanjšale obremenitve 
prihodnjih javnih proračunov na ravni regij, držav članic in EU. Evropa si ne more več 
privoščiti podpiranja izredno dragih in dolgotrajnih obsežnih projektov. V Evropski uniji je 
treba namesto „razmišljanja na veliko“ začeti „pametno ukrepati“. 

Tako je evropska dodana vrednost odločilnega pomena in pripravljavec mnenja meni, da bi 
bilo treba strukturno podporo osredotočiti na krepitev intermodalnosti, odpravljanje ozkih grl 
in dopolnitev manjkajočih čezmejnih povezav, pa tudi na to, da se bo zakonodaja, ki se 
nanaša na varstvo in zaščito okolja, podnebja in biotske raznovrstnosti, v celoti spoštovala. 
Zato je treba bolje presojati vpliv na okolje in jasno določiti predhodna merila, da se 
upravičence spodbudi in pripravi do tega, da bodo ponovno preučili svoje politike na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

To stališče odražajo naslednji 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 si Unija
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati 
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi ali otokov, zlasti podeželja, 
območij, ki jih je prizadela industrijska 
tranzicija, in regij, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer. Unija mora v skladu 
s členom 175 Pogodbe podpirati 

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da si Unija 
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi. Posebno pozornost bi bilo 
treba zlasti nameniti podeželju,
območjem, ki jih je prizadela industrijska 
tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, kot so na primer 
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uresničevanje teh ciljev z delovanjem v 
okviru Usmerjevalnega oddelka 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada, Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropske investicijske 
banke in drugih instrumentov.

otoške, čezmejne in gorske regije. Unija 
mora v skladu s členom 175 Pogodbe 
podpirati uresničevanje teh ciljev z 
delovanjem v okviru Usmerjevalnega 
oddelka Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada, 
Evropskega socialnega sklada, Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Evropske 
investicijske banke in drugih instrumentov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 
morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
informacije o podpori ciljev na področju 
podnebnih sprememb, ki so v skladu z 
načrtom, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanju okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača, in ob čim večjem 
zmanjševanju zunanjih stroškov. Države 
članice morajo z metodologijo, ki jo z 
izvedbenim aktom sprejme Komisija, 
zagotoviti informacije o podpori ciljev na 
področju podnebnih sprememb, ki so v 
skladu z načrtom, da se vsaj 20 % 
proračuna Unije nameni temu cilju.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Za opredelitev regij in območij, 
upravičenih do podpore iz skladov, je treba 
določiti nepristranska merila. V ta namen 
mora ugotavljanje regij in območij na ravni 
Unije temeljiti na skupnem sistemu 
klasifikacije regij iz Uredbe (ES) 
št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju 

(55) Za opredelitev regij in območij, 
upravičenih do podpore iz skladov, je treba 
določiti nepristranska merila. V ta namen 
mora ugotavljanje regij in območij na ravni 
Unije temeljiti na skupnem sistemu 
klasifikacije regij iz Uredbe (ES) 
št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju 
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skupne klasifikacije statističnih 
teritorialnih enot (NUTS).

skupne klasifikacije statističnih 
teritorialnih enot (NUTS)12. Posebno 
pozornost bi treba zlasti nameniti regijam, 
ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, kot so na primer otoške, čezmejne 
in gorske regije, hkrati pa upoštevati 
dejstvo, da ozemeljske značilnosti ne 
nujno sovpadajo z obstoječo klasifikacijo 
NUTS. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
sprejetjem skupnega strateškega okvira in 
dodatnih pravil glede dodelitve rezerve za 
uspešnost, opredelitvijo območja in 
prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobnimi pravili o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
sprejetjem skupnega strateškega okvira in 
dodatnih pravil glede dodelitve rezerve za 
uspešnost, opredelitvijo območja in 
prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobnimi pravili o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
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postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

Obrazložitev

Opredelitev pavšalne stopnje ni potrebna, saj je mogoče natančno oceniti neto prihodek, kot 
določa veljavna Uredba (ES) št. 1083/2006, hkrati pa je opredelitev neustrezna, saj bi vnesla 
politični vidik za določitev pavšalnih stopenj, kar povečuje tveganje za napačno razporeditev 
sredstev. Člen 54 podeljuje izvedbena pooblastila glede metodologije za izračun neto 
prihodka za projekte, ki ustvarjajo prihodek.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija in države članice zagotovijo 
uspešnost skladov SSO, zlasti s 
spremljanjem, poročanjem in 
ocenjevanjem.

9. Komisija in države članice zagotovijo
učinkovitost in uspešnost skladov SSO 
zlasti z zagotavljanjem doseganja 
predlaganih ciljev ter s spremljanjem, 
poročanjem in ocenjevanjem.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1



PE486.053v03-00 8/38 AD\906416SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji skladov SSO se uresničujejo v okviru 
trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja 
Unije o varovanju in izboljšanju okolja iz
člena 11 Pogodbe, ob upoštevanju načela, 
da onesnaževalec plača.

Cilji skladov SSO se uresničujejo v okviru 
trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja 
Unije o varovanju in izboljšanju okolja iz
člena 11 Pogodbe, ob upoštevanju načela, 
da onesnaževalec plača, in čim večjem 
zmanjševanju zunanjih stroškov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in Komisija zagotovijo, da 
se med pripravo in izvajanjem pogodb o 
partnerstvu in programov spodbujajo 
zahteve za varovanje okolja, učinkovita 
raba virov, blažitev podnebnih sprememb 
in prilagajanje tem spremembam, 
pripravljenost na nesreče ter preprečevanje 
in obvladovanje tveganj. Države članice 
zagotovijo informacije o podpori ciljem na 
področju podnebnih sprememb z uporabo 
metodologije, ki jo je sprejela Komisija.
Komisija sprejme to metodologijo z 
izvedbenim aktom. Izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 143(3).

Države članice in Komisija zagotovijo, da 
se med pripravo in izvajanjem pogodb o 
partnerstvu in programov spodbujajo 
zahteve za varovanje okolja, učinkovita 
raba virov, blažitev podnebnih sprememb 
in prilagajanje tem spremembam, trajnost 
in učinkovitost prometa, pripravljenost na 
nesreče ter preprečevanje in obvladovanje 
tveganj. Države članice zagotovijo 
informacije o podpori ciljem na področju 
podnebnih sprememb z uporabo 
metodologije, ki jo je sprejela Komisija.
Komisija sprejme to metodologijo z 
izvedbenim aktom. Izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 143(3).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) povečanje konkurenčnosti malih in
srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja
(za EKSRP) ter sektorja ribištva in 
akvakulture (za ESPR);

(3) povečanje konkurenčnosti evropskih 
podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, 
mikropodjetij ter kmetijskega sektorja (za 
EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture
(za ESPR);
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Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) podpora prehodu na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

(4) podpora prehodu na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika, temelječe na 
energetskem varčevanju, učinkovitosti in 
uporabi obnovljivih virov v vseh sektorjih, 
kar zlasti vključuje spodbujanje 
intermodalnega trajnostnega prometa in 
mobilnost, pri čemer se pozornost nameni 
odpravljanju ozkih grl in dokončanju 
manjkajočih čezmejnih povezav v 
trajnostni in intermodalni prometni 
infrastrukturi;

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) povečanje energetske učinkovitosti v 
prometnem sektorju, zlasti na področju 
mestnega prometa;

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) spodbujanje trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah;

(7) spodbujanje učinkovite somodalnosti 
za trajnostni, varen in okolju prijazen 
promet s poudarkom na izboljšanju 
obstoječe infrastrukture, dopolnjevanju 
manjkajočih in čezmejnih povezav ter 
odpravi ozkih grl v ključnih omrežnih 
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infrastrukturah;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti 
delovne sile;

(8) povečevanje zaposlovanja in mobilnosti 
delovne sile;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) vlaganje v spretnosti, izobraževanje 
ter vseživljenjsko učenje;

(10) vlaganje v zdravje, spretnosti, 
izobraževanje ter vseživljenjsko učenje;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) povečanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) prednostna področja za dejavnosti 
sodelovanja za vsak sklad SSO, pri čemer 
se po potrebi upoštevajo strategije za 
makro regije in morske bazene;

(d) prednostna področja za dejavnosti 
sodelovanja za vsak sklad SSO, pri čemer 
se po potrebi upoštevajo strategije in 
sinergije za makro regije in morske bazene
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in povodja;

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) konsolidirana preglednica z mejniki in 
cilji, določenimi v programih za okvir 
uspešnost iz člena 19(1), skupaj z 
metodologijo in mehanizmom za 
zagotovitev skladnosti med programi in 
skladi SSO;

(i) konsolidirana preglednica z merljivimi 
kvalitativnimi in kvantitativnimi mejniki 
in cilji, določenimi v programih za okvir 
uspešnost iz člena 19(1), skupaj z 
metodologijo in mehanizmom za 
zagotovitev skladnosti med programi in 
skladi SSO;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s pravili za
posamezne sklade in ob upoštevanju 
nacionalnih in regionalnih potreb namenijo 
podporo predvsem ukrepom, ki 
zagotavljajo največjo dodano vrednost v 
povezavi s strategijo Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast in tako 
obravnavajo izzive, opredeljene v 
priporočilih za vsako državo v skladu s 
členom 121(2) Pogodbe in ustreznih 
priporočilih Sveta, sprejetih v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe.

Države članice v skladu s pravili za 
posamezne sklade in ob upoštevanju 
nacionalnih in regionalnih potreb namenijo 
podporo predvsem ukrepom, ki 
zagotavljajo največjo dodano vrednost s 
čim manjšimi zunanjimi stroški v 
povezavi s strategijo Unije za pameten, 
trajnosten in vključujoč razvoj v obdobju 
večletnega finančnega okvira 2014–2020 
in tako obravnavajo izzive, opredeljene v 
priporočilih za vsako državo v skladu s 
členom 121(2) Pogodbe in ustreznih 
priporočilih Sveta, sprejetih v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice ocenijo, ali so izpolnjene 2. Države članice ocenijo, ali so izpolnjene 
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veljavne predhodne pogojenosti. veljavne predhodne pogojenosti. Ocena 
temelji na enotni metodologiji in vključuje 
partnerje iz člena 5.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri vsaki prednostni nalogi se določijo 
kazalniki za oceno napredka pri doseganju 
ciljev med izvajanjem programa, ki so 
podlaga za spremljanje, oceno in pregled 
uspešnosti. Ti kazalniki vključujejo:

Pri vsaki prednostni nalogi se določijo
merljivi kvalitativni in kvantitativni
kazalniki za oceno napredka pri doseganju 
ciljev med izvajanjem programa, ki so 
podlaga za spremljanje, oceno in pregled 
uspešnosti. Ti kazalniki vključujejo:

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kazalnike učinka teh dejavnosti na 
emisije hrupa, okolje, varnost in 
podnebne spremembe v skladu s cilji 
strategije Evropa 2020.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak program, razen tistih, ki so 
namenjeni izključno tehnični pomoči, 
vključuje opis ukrepov, ki upoštevajo
načela iz členov 7 in 8.

4. Vsak program, razen tistih, ki so 
namenjeni izključno tehnični pomoči, 
vključuje merljive kvalitativne in 
kvantitativne cilje in mejnike, kazalnike 
za posamezne programe in opis ukrepov, 
ki jih je treba sprejeti, da se izpolnijo
načela iz členov 7 in 8.
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Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za boljše zagotavljanje koristi 
okoljskih ukrepov EU1 se v vsakem 
programu, načrtu ali projektu navedejo 
rezultati okoljske presoje držav članic in 
drugih nosilcev projektov, zlasti tistih, ki 
temeljijo na Direktivi Sveta 85/337/EGS z 
dne 27. junija 1985 o presoji vplivov 
nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje2, Direktivi 2001/42/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 
o presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje3, Direktivi 
92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst4 ter 
direktivah Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike5 in 2009/147/ES z 
dne 30. novembra 2009 o ohranjanju 
prosto živečih ptic6, da se preprečijo, če to 
ni mogoče, pa omilijo negativni vplivi na 
okolje, na primer razdrobljenost krajine, 
zapečatenost tal, onesnaževanje zraka in 
vode ter onesnaževanje s hrupom, in da se 
učinkovito zaščiti biotska raznovrstnost.
_________________________
¹Glej sporočilo Boljše zagotavljanje koristi 
okoljskih ukrepov EU: krepitev zaupanja 
z boljšim znanjem in odzivnostjo 
(COM(2012)0095)
2 UL L 175, 5.7.1985, str. 40.
3 UL L 197, 21.7.2001.
4 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
5 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
6 UL L 20, 26.1.2010, str. 7.
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Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti v zakonodaji EU se vključi besedilo predloga Komisije o varstvu 
okolja (člen 42) pri reviziji smernic Unije za razvoj vseevropskega omrežja 
(COM(2011)0650).

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Vsi programi, načrti in projekti na 
področju prometa in mobilnosti temeljijo 
na oceni njihovih učinkov na varnost in 
preprečevanje nesreč v skladu s ciljem 
Unije, da se število smrtnih nesreč do leta 
2020 zmanjša za 50 %.

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) napredka pri uresničevanju strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, zlasti v zvezi z mejniki, 
določenimi za vsak program v okviru 
delovanja, in podporo, ki se uporablja za 
cilje na področju podnebnih sprememb;

(b) napredka pri uresničevanju strategije 
Unije za pametni, trajnostni in vključujoč 
razvoj in rast, zlasti v zvezi z merljivimi 
kvalitativnimi in kvantitativnimi mejniki, 
določenimi za vsak program v okviru 
delovanja, in podporo, ki se uporablja za 
cilje na področju podnebnih sprememb in 
biotske raznovrstnosti;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice opravijo predhodne 
ocene za izboljšanje kakovosti zasnove 
vsakega programa.

1. Države članice v sodelovanju s Komisijo 
in pod njenim vodstvom opravijo 
predhodne ocene za izboljšanje kakovosti 
zasnove vsakega programa.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 3 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) ustreznost načrtovanih ukrepov za 
spodbujanje trajnostnega razvoja.

(m) ustreznost načrtovanih ukrepov za 
spodbujanje trajnostnega razvoja in čim 
večje zmanjšanje zunanjih stroškov.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na pobudo ali v imenu Komisije lahko 
skladi SSO podprejo pripravljalno, 
spremljevalno, upravno in tehnično pomoč, 
vrednotenje, revizijske ter nadzorne 
ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe.

Na pobudo ali v imenu Komisije oziroma 
na zahtevo države članice po odobritvi 
Komisije lahko skladi SSO podprejo 
pripravljalno, spremljevalno, upravno in 
tehnično pomoč, vrednotenje, revizijske ter 
nadzorne ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neto prihodki, ustvarjeni po koncu 
dejavnosti v določenem referenčnem 
obdobju, se določijo vnaprej po eni od 
naslednjih metod:

Neto prihodki, ustvarjeni po koncu 
dejavnosti v določenem referenčnem 
obdobju, se določijo vnaprej:

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a



PE486.053v03-00 16/38 AD\906416SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prenehanje ali premestitev proizvodne 
dejavnosti;

(a) prenehanje ali popolna oziroma delna
premestitev proizvodne dejavnosti;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
sklep o znesku, ki se prenese iz dodelitve 
Kohezijskega sklada vsake države članice 
za celotno obdobje. V skladu s tem se 
zmanjša dodelitev Kohezijskega sklada 
vsake države članice.

Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
sklep o znesku, ki se prenese iz dodelitve 
Kohezijskega sklada vsake države članice 
za celotno obdobje. V skladu s tem se 
zmanjša dodelitev Kohezijskega sklada 
vsake države članice, da bi se omogočilo, 
da se znesek dodeli izrecno državi članici 
v skladu z instrumentom za povezovanje 
Evrope.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz Kohezijskega sklada pri 
instrumentu za povezovanje Evrope se 
izvaja v skladu s členom [13] Uredbe (EU) 
[…]/2012 o vzpostavitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope, ob upoštevanju 
projektov iz seznama v Prilogi 1 k 
navedeni uredbi, pri čemer imajo največjo 
možno prednost projekti, v okviru katerih 
se upoštevajo nacionalne dodelitve iz 
Kohezijskega sklada.

Podpora iz Kohezijskega sklada pri 
instrumentu za povezovanje Evrope se 
izvaja v skladu s členom [13] Uredbe (EU) 
[…]/2012 o vzpostavitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope, ob upoštevanju 
projektov iz seznama v Prilogi 1 k 
navedeni uredbi, pri čemer imajo prednost 
projekti, v okviru katerih se upoštevajo 
nacionalne dodelitve iz Kohezijskega 
sklada, in pri čemer se onemogoči 
izkrivljanje nacionalnih dodelitev.
Komisija zagotovi potrebno usklajevanje 
in pomoč upravičenim državam članicam, 
da bi odpravili upravne in birokratske 
ovire ter zagotovili pregleden postopek za 
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izbiro projektov.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 – točka c – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) kadar je ustrezno, prispevek 
načrtovanih ukrepov k makroregionalnim 
strategijam in strategijam za morske 
bazene;

(vi) kadar je ustrezno, prispevek 
načrtovanih ukrepov k makroregionalnim 
strategijam in sinergijam za morske bazene
in povodja;

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice skupaj s predlogom za 
operativni program pri cilju naložbe za rast 
in delovna mesta predložijo mnenje 
nacionalnih organov za enakost o ukrepih 
iz točk (ii) in (iii).

Države članice skupaj s predlogom za 
operativni program pri cilju naložbe za rast 
in delovna mesta predložijo mnenje 
nacionalnih organov za okolje in enakost
ter partnerjev o ukrepih iz točk (i), (ii) in
(iii).

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe

Člen 111 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ekonomska in finančna 
samozadostnost projektov, pri čemer se 
dejavnosti, ki ustvarjajo dohodek, 
podpirajo z višjo stopnjo sofinanciranja 
kot tiste, ki ne ustvarjajo dohodka;

Predlog spremembe 35
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Predlog uredbe
Člen 144 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 144a
Preglednost

Komisija na svoji spletni strani objavi vse 
pogodbe o partnerstvu, programe, lokalne 
razvojne strategije, operativne programe, 
večje projekte in skupne akcijske načrte, 
ki jih za vsako državo članico sprejme 
Komisija. 

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pregledni, z objektivno preverljivimi cilji 
ter opredeljenimi in javno dostopnimi 
izvornimi podatki;

– pregledni, lahko razumljivi, z objektivno 
preverljivimi cilji ter opredeljenimi in 
javno dostopnimi izvornimi podatki;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga IV – vrstica 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7. Spodbujanje 
trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah (iz člena 
9(7))

7.1. Cesta: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 

Oblikovan je celosten 
prometni načrt, ki 
vključuje:
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regionalnim in lokalnim 
prevozom).

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

7.2. Železnica: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta s 
posebnim poglavjem o 
razvoju železnice, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 
glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:
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ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti. 

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

Predlog spremembe Parlamenta

7. Spodbujanje 
trajnostnega prometa, 
odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah, 
vzpostavitev manjkajočih 
čezmejnih povezav v 
smislu učinkovite 
somodalnosti (iz člena 
9(7)) 

7.1. Cesta: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 
regionalnim in lokalnim 
prevozom).

Oblikovan je celosten 
prometni načrt, ki 
vključuje:

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 



AD\906416SL.doc 21/38 PE486.053v03-00

SL

toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

7.2. Železnica: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta s 
posebnim poglavjem o 
razvoju železnice, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 
glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 
ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti. 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);
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strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Priloga IV – vrstica 7.1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7. Spodbujanje 
trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah (iz člena 
9(7))

7.1. Cesta: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 
regionalnim in lokalnim 
prevozom). 

Oblikovan je celosten 
prometni načrt, ki 
vključuje:

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;
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realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

– strateško okoljsko 
presojo v skladu s 
pravnimi zahtevami za 
prometni načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

7.2. Železnica: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta s 
posebnim poglavjem o 
razvoju železnice, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 
glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 
ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti. 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:

2. realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

3. strateško okoljsko 
presojo v skladu s 
pravnimi zahtevami za 
prometni načrt; 
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4. ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

Predlog spremembe Parlamenta

7. Spodbujanje 
trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah (iz člena 
9(7))

7.1. Cesta: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 
regionalnim in lokalnim 
prevozom). 

Oblikovan je celosten 
prometni načrt, ki 
vključuje:

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

– strateško okoljsko 
presojo v skladu s 
pravnimi zahtevami za 
prometni načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
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organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

7.2. Železnica: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta s 
posebnim poglavjem o 
razvoju železnice, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 
glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 
ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti. 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:

2. realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

3. strateško okoljsko 
presojo v skladu s 
pravnimi zahtevami za 
prometni načrt; 

4. ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Priloga IV – vrstica 7.1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7. Spodbujanje 
trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah (iz člena 
9(7))

7.1. Cesta: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 
regionalnim in lokalnim 
prevozom). 

Oblikovan je celosten 
prometni načrt, ki 
vključuje:

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

– strateško okoljsko 
presojo v skladu s 
pravnimi zahtevami za 
prometni načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
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da bi projekti potekali po 
načrtih.

7.2. Železnica: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta s 
posebnim poglavjem o 
razvoju železnice, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 
glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 
ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti. 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:

2. realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

3. strateško okoljsko 
presojo v skladu s 
pravnimi zahtevami za 
prometni načrt; 

4. ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

Predlog spremembe Parlamenta

7. Promoting sustainable 
transport, removing 
bottlenecks in key 
network infrastructures 
(referred to in Article 

7.1. Cesta: obstoj 
celostnega nacionalnega
prometnega načrta, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 

Oblikovan je celosten 
prometni načrt, ki 
vključuje:
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9(7)) osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 
regionalnim in lokalnim 
prevozom). Prenos in 
uporaba Direktive 
2011/76/EU o cestnih 
pristojbinah za uporabo 
določene infrastrukture 
za težka tovorna vozila. 

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

– strateško okoljsko 
presojo v skladu s 
pravnimi zahtevami za 
prometni načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

– nacionalne sisteme 
cestninjenja, 
vzpostavljene v skladu z 
določbami Direktive 
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2011/76/EU, ki 
vključujejo kritje stroškov 
za infrastrukturo, hrup in 
onesnaževanje zraka ter 
se uporabljajo na vseh 
avtocestah od njihovega 
odprtja.

7.2. Železnica: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta s 
posebnim poglavjem o 
razvoju železnice, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 
glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 
ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti. 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:

2. realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

3. strateško okoljsko 
presojo v skladu s 
pravnimi zahtevami za 
prometni načrt; 

4. ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.
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Obrazložitev

Kohezijska politika zaenkrat omogoča gradnjo novih avtocest, na katerih ni cestninjenja takoj 
ob odprtju. Ta določba naj bi zagotovila, da bi se nacionalni sistemi cestninjenja uporabljali 
pri vseh projektih, ki jih je sofinancirala EU, prihodki pa bi se uporabili za kritje 
infrastrukturnih stroškov, s čimer bi se lahko zmanjšalo potrebno sofinanciranje.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Priloga IV – vrstica 7.1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7. Spodbujanje 
trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah (iz člena 
9(7))

7.1. Cesta: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 
regionalnim in lokalnim 
prevozom).

Oblikovan je celosten 
prometni načrt, ki 
vključuje:

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);
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strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

7.2. Železnica: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta s 
posebnim poglavjem o 
razvoju železnice, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 
glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 
ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti. 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.
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Predlog spremembe Parlamenta

7. Spodbujanje 
trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah (iz člena 
9(7))

7.1. Cesta in vodne poti:
obstoj celostnega 
nacionalnega prometnega 
načrta, ki zajema ustrezno 
določene prednostne 
naložbe, vključno s 
pametnimi prometnimi 
sistemi, v osrednje 
vseevropsko prometno 
omrežje (TEN-T), 
celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 
regionalnim in lokalnim 
prevozom).

Oblikovan je celosten 
prometni načrt, ki 
vključuje:

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt;

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.
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7.2. Železnica: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta s 
posebnim poglavjem o 
razvoju železnice, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 
glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 
ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti. 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Priloga IV – vrstica 7.2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7. Spodbujanje 7.1. Cesta: obstoj Oblikovan je celosten 
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trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah (iz člena 
9(7))

celostnega nacionalnega 
prometnega načrta, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 
regionalnim in lokalnim 
prevozom).

prometni načrt, ki 
vključuje:

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

7.2. Železnica: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta s 
posebnim poglavjem o 
razvoju železnice, ki 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:
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zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 
glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 
ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti. 

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

Predlog spremembe Parlamenta

7. Spodbujanje 
trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih 
infrastrukturah (iz člena 
9(7))

7.1. Cesta: obstoj 
celostnega nacionalnega 
prometnega načrta, ki 
zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
(vključno z javnim 

Oblikovan je celosten 
prometni načrt, ki 
vključuje:
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regionalnim in lokalnim 
prevozom).

določitev prednostnih 
naložb v osrednje omrežje 
TEN-T, celostno omrežje 
in sekundarno povezanost. 
Pri določitvi prednostnih 
naložb je treba upoštevati 
prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, 
zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov ter 
prispevek k enotnemu 
evropskemu prometnemu 
prostoru;

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.

7.2. Železnica: obstoj 
celostnega učinkovito 
somodalnega
nacionalnega prometnega 
načrta s posebnim 
poglavjem o razvoju 
železnice, ki zajema 
ustrezno določene 
prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko 
prometno omrežje (TEN-
T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje 
omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost 
železniškega sistema 

V celostnem prometnem 
načrtu je poglavje o 
razvoju železnic, ki 
zajema:
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glede na njihov prispevek 
k mobilnosti in trajnosti 
ter učinke na omrežje na 
nacionalni in evropski 
ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in 
krepitev zmogljivosti.

realno in zrelo zasnovo 
projektov (vključno s 
časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

strateško okoljsko presojo 
v skladu s pravnimi 
zahtevami za prometni 
načrt; 

ukrepe za krepitev 
zmogljivosti posredniških 
organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po 
načrtih.
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