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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0326 

Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2017 o predlogu 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in 

Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih 

skupnostih (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0589), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0378/2016), 

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

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 

2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek 

zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. januarja 

20171, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. februarja 20172, 

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 7. junija 2017, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora 
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za proračun, Odbora za promet in turizem in Odbora za regionalni razvoj (A8-

0181/2017), 

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

2. odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno 

spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0287 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2017 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014, kar zadeva spodbujanje internetne 

povezljivosti v lokalnih skupnostih 

(Ker je bil dosežen dogovor med Parlamentom in Svetom, stališče Parlamenta ustreza 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/1953.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE 

Evropski parlament, Svet in Komisija se strinjajo, da bi morala imeti pobuda WiFi4EU 

ustrezen učinek in možnost nadgradljivosti. V ta namen ugotavljajo, da bi lahko Komisija, če 

ni mogoče v celoti zagotoviti povečanja finančnih sredstev za izvedbo IPE v 

telekomunikacijskem sektorju s 25 000 000 EUR na 50 000 000 EUR, predlagala 

prerazporeditev finančnih sredstev, da bi okrepila skupno financiranje za spodbujanje 

internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih v višini 120 000 000 EUR. 


