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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ta uredba določa področje uporabe Evropskega sklada za regionalni razvoj glede na cilj 

evropsko teritorialno sodelovanje. Komisija se je odločila, da predlaga posebno uredbo za 

evropsko teritorialno sodelovanje, da bi se v celoti upoštevale njegove posebnosti in okvir, v 

katerem sodeluje več držav.  

Ena od novosti v predlogu so določbe o tematski osredotočenosti in prednostnih naložbah. 

Izboljšanje strateške naravnanosti programov in njihova usmerjenost v rezultate pomenita 

napredek. Poleg tega je treba za lažje izvajanje programov in splošen uspeh sodelovanja 

zmanjšati upravne obremenitve in predvideti večjo uskladitev pravil. Pripravljavec mnenja 

meni, da bi morala Komisija na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta pripraviti 

posodobljena poročila o učinkovitosti kohezijske politike in njene dodane vrednosti.   

Čeprav predlog Komisije prinaša jasne izboljšave na večini področij, je še vedno možnega 

nekaj napredka. Pripravljavec mnenja je v poglavitna področja, kot so naložbene prednostne 

naloge iz predloga, vključil nekaj pomembnih prometnih vprašanj. Cilj evropsko teritorialno 

sodelovanje je zlasti uporaben za reševanje čezmejnih problemov in skupnih lokalnih izzivov. 

Slaba dostopnost, infrastruktura in prometne povezave na teh poglavitnih območjih so poleg 

pomanjkanja ustreznih čezmejnih prometnih mrež pravzaprav pomembna vprašanja. Poleg 

tega pripravljavec mnenja ni pozabil na vidike turizma glede izrabe neizkoriščenih možnosti 

na čezmejnih območjih. 

V zvezi s prenosom pooblastil na Komisijo je mogoče trditi, da je področje preširoko. 

Pripravljavec mnenja želi omejiti trajanje pooblastila Komisije za sprejemanje delegiranih 

aktov ter določiti pogoje za podaljšanje pooblastila. Zahteva po pripravi poročila bo 

Parlamentu in Svetu dala zanesljivo podlago, na kateri bosta lahko ocenila prihodnje 

predloge. Pri tem se upošteva tudi novo standardno besedilo Evropskega parlamenta o 

delegiranih aktih. 
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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 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Z okrepitvijo gospodarske, socialne 

in teritorialne kohezije naj bi odpravili 

sedanja območna neravnovesja in razlike 

v razvoju ter dostopnosti. Zato je treba 

med obalnimi območji in notranjostjo, 

mestnimi območji in podeželjem, dobro 

povezanimi območji in najbolj 

oddaljenimi regijami ponovno vzpostaviti 

ravnotežje, kar bi moralo biti uvrščeno 

med prednostne naloge kohezijske 

politike. To je še posebej nujno za 

čezmejne regije, za kar je potrebno 

ustrezno ukrepanje v okviru ESRR in 

teritorialnega sodelovanja. Za dosego tega 

cilja je treba spodbujati in zagotavljati 

uravnoteženo in okolju prijazno 

prostorsko načrtovanje, ki bo temeljilo na 

učinkoviti prometni, proizvodni, 

energetski, storitveni in turistični 

infrastrukturi brez fizičnih, tehničnih in 

upravnih ovir v državah članicah in med 

njimi. Takšen celosten pristop bi podprl 

pametno, trajnostno in vključujočo rast in 

doseganje ciljev Unije na področju 

teritorialnega sodelovanja. 

Obrazložitev 

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija je predpogoj za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast v Evropi. Kohezijo pa ovirajo stalna neravnovesja med območji glede 

dinamičnosti in dostopnosti. Za rešitev tega vprašanja je treba prek cilja teritorialno 

sodelovanje v okviru ESRR spodbujati vzpostavitev ponovnega ravnovesja med območji, ki 

naj temelji na učinkoviti infrastrukturi. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Cilj čezmejnega sodelovanja bi moral 

biti reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj 

ugotovijo v obmejnih regijah (kot so slaba 

dostopnost, neustrezno poslovno okolje, 

pomanjkanje omrežij med lokalnimi in 

regionalnimi upravami, raziskave in 

inovacije ter prevzem informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij, onesnaževanje 

okolja, preprečevanje tveganj, negativen 

odnos do državljanov sosednjih držav), in 

izraba neizkoriščenih možnosti na 

obmejnem območju (razvoj čezmejnih 

zmogljivosti in grozdov za raziskave in 

inovacije, povezovanje čezmejnega trga 

dela, sodelovanje med univerzami ali 

zdravstveni domovi), ob hkratni krepitvi 

sodelovanja za splošni skladni razvoj 

Unije. Pri kakršnem koli čezmejnem 

programu med Severno Irsko in mejnimi 

grofijami Irske v podporo miru in spravi, 

ESRR prispeva k spodbujanju socialne in 

ekonomske stabilnosti v zadevnih regijah, 

posebno z ukrepi za spodbujanje kohezije 

med skupnostmi. 

(5) Cilj čezmejnega sodelovanja bi moral 

biti reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj 

ugotovijo v obmejnih regijah (kot so težave 

pri ohranjanju ozemeljske povezanosti, 
slaba dostopnost, nezadostne ali 

neobstoječe prometne povezave, vključno 

z ozkimi grli v temeljnih prometnih 

omrežjih, upad lokalne industrije, 
neustrezno poslovno okolje, pomanjkanje 

omrežij med lokalnimi in regionalnimi 

upravami, raziskave in inovacije ter 

prevzem informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij, onesnaževanje okolja, 

preprečevanje tveganj, negativen odnos do 

državljanov sosednjih držav), in izraba 

neizkoriščenih možnosti na obmejnem 

območju (razvoj čezmejnih zmogljivosti in 

grozdov za raziskave in inovacije, razvoj 

kulturne izmenjave, podpora za čezmejna 

trajnostna prometna omrežja, po možnosti 

podpora za železniške in pomorske 

povezave, spodbujanje čezmejnega 

trajnostnega turizma in skupnega trženja, 

izboljšanje turistične infrastrukture, 
sodelovanje med univerzami ali 

zdravstveni domovi ter oblikovanje 

specifičnih projektov v turizmu), ob 

hkratni krepitvi sodelovanja za splošni 

skladni razvoj Unije. Pri kakršnem koli 

čezmejnem programu med Severno Irsko 

in mejnimi grofijami Irske v podporo miru 

in spravi, ESRR prispeva k spodbujanju 

socialne in ekonomske stabilnosti v 

zadevnih regijah, posebno z ukrepi za 

spodbujanje kohezije med skupnostmi. 

 

Predlog spremembe  3 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Območja za nadnacionalno 

sodelovanje je treba opredeliti ob 

upoštevanju ukrepov, potrebnih za 

spodbujanje celostnega teritorialnega 

razvoja. Komisijo je treba pooblastiti za 

opredelitev območij nadnacionalnega 

sodelovanja. 

(10) Območja za nadnacionalno 

sodelovanje je treba opredeliti ob 

upoštevanju ukrepov, potrebnih za 

spodbujanje celostnega teritorialnega 

razvoja, ki bi spodbudil mobilnost med 

turističnimi območji in njihovim zaledjem. 

Komisijo je treba pooblastiti za opredelitev 

območij nadnacionalnega sodelovanja. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Za omogočanje mobilnosti in 

dostopa do območij, zlasti turističnih, se v 

okviru operativnega programa 

vseevropskega prometnega omrežja 

prednost nameni financiranju projektov, 

povezanih z manjkajočimi čezmejnimi 

povezavami, in projektov, namenjenih 

odpravi ozkih grl. Za dosego teh ciljev je 

treba poiskati ravnotežje med uporabo 

mehanizma za povezovanje v Evropi, 

kohezijskih sredstev in ESRR, zlasti v 

okviru cilja evropsko teritorialno 

sodelovanje. 

Obrazložitev 

Za okrepitev evropske teritorialne kohezije in izpolnitev prednostnih nalog iz strategije 

Evropa 2020 mora Evropska unija storiti vse potrebno za spodbujanje mobilnosti med svojimi 

ozemlji. Vseevropsko prometno omrežje je eno od orodij za izvajanje te politike in se uvršča 

med merila za dodeljevanje sredstev v okviru ESRR, zlasti cilja evropsko teritorialno 

sodelovanje. 

 

Predlog spremembe  5 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) ESRR bi moral za izpolnitev splošnih 

in posameznih ciljev pametne, trajnostne in 

vključujoče rasti iz strategije Evropa 2020 

pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje 

prispevati k tematskim ciljem razvoja 

gospodarstva, ki temelji na znanju, 

raziskavah in inovacijah, spodbujanja 

okolju prijaznejšega, pri izrabi virov 

učinkovitejšega in bolj konkurenčnega 

gospodarstva, spodbujanja visoke stopnje 

zaposlenosti, ki zagotavlja socialno in 

teritorialno kohezijo, ter razvoja upravnih 

zmogljivosti. Vendar je treba seznam 

prednostnih naložb pri različnih tematskih 

ciljih prilagoditi posebnim potrebam cilja 

evropsko teritorialno sodelovanje, zlasti 

tako, da se pri čezmejnem sodelovanju 

omogoči nadaljnje pravno in upravno 

sodelovanje ter sodelovanje med državljani 

in institucijami, sodelovanje na področju 

zaposlovanja, usposabljanja in socialnega 

vključevanja s čezmejnega vidika, da se pri 

nadnacionalnem sodelovanju omogoči 

nadaljnje čezmejno sodelovanje na 

morskih mejah, ki ni vključeno v programe 

čezmejnega sodelovanja, ter da se razvijajo 

in izvajajo makroregionalne strategije in 

strategije za morske bazene. 

(17) ESRR bi moral za izpolnitev splošnih 

in posameznih ciljev zmanjšanja 

podnebnih učinkov do leta 2020 ter 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti iz 

strategije Evropa 2020 pri cilju evropsko 

teritorialno sodelovanje prispevati k 

tematskim ciljem razvoja gospodarstva, ki 

temelji na znanju, raziskavah in inovacijah, 

spodbujanja okolju prijaznejšega, pri izrabi 

virov učinkovitejšega in bolj 

konkurenčnega gospodarstva, spodbujanja 

visoke stopnje zaposlenosti, ki zagotavlja 

socialno in teritorialno kohezijo, ter 

razvoja upravnih zmogljivosti. Vendar je 

treba seznam prednostnih naložb pri 

različnih tematskih ciljih prilagoditi 

posebnim potrebam cilja evropsko 

teritorialno sodelovanje, zlasti tako, da se 

pri čezmejnem sodelovanju omogoči 

nadaljnje pravno in upravno sodelovanje 

ter sodelovanje med državljani in 

institucijami, razvoj prometne in turistične 

infrastrukture, pa tudi njeno izboljšanje 

in razširitev, sodelovanje na področju 

zaposlovanja, usposabljanja in socialnega 

vključevanja s čezmejnega vidika, da se pri 

nadnacionalnem sodelovanju omogoči 

nadaljnje čezmejno sodelovanje na 

morskih mejah, ki ni vključeno v programe 

čezmejnega sodelovanja, ter da se razvijajo 

in izvajajo makroregionalne strategije in 

strategije za morske bazene. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Vsebinske zahteve programov 

sodelovanja pri cilju evropsko teritorialno 

(18) Vsebinske zahteve programov 

sodelovanja pri cilju evropsko teritorialno 
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sodelovanje je treba prilagoditi njihovim 

posebnim potrebam. Zato morajo 

vključevati tudi tiste vidike, ki so potrebni 

za učinkovito izvajanje na ozemlju 

sodelujočih držav članic, kot so organi, 

pristojni za revizijo in nadzor, postopek za 

ustanovitev skupnega sekretariata in 

porazdelitev odgovornosti pri finančnih 

popravkih. Poleg tega pa je treba vsebino 

takih programov sodelovanja prilagoditi 

zaradi horizontalne narave medregionalnih 

programov sodelovanja, zlasti pri 

opredelitvi upravičenca ali upravičencev v 

sedanjih programih INTERACT in 

ESPON. 

sodelovanje je treba prilagoditi njihovim 

posebnim potrebam in upoštevati 

vprašanja lokalnega razvoja. Zato morajo 

vključevati tudi tiste vidike, ki so potrebni 

za učinkovito izvajanje na ozemlju 

sodelujočih držav članic, kot so organi, 

pristojni za revizijo in nadzor, postopek za 

ustanovitev skupnega sekretariata in 

porazdelitev odgovornosti pri finančnih 

popravkih. Poleg tega pa je treba vsebino 

takih programov sodelovanja prilagoditi 

zaradi horizontalne narave medregionalnih 

programov sodelovanja, zlasti pri 

opredelitvi upravičenca ali upravičencev v 

sedanjih programih INTERACT in 

ESPON. 

Obrazložitev 

Projekti, ki so bili oblikovani v okviru programa sodelovanja, morajo upoštevati tudi potrebe 

posameznih območij. 

 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Strukturna sklada morata v skladu s 

ciljem pametna, trajnostna in vključujoča 

rast zagotoviti bolj celosten in vključujoč 

pristop k reševanju lokalnih problemov. Za 

okrepitev tega pristopa se mora podpora iz 

podpore ESRR v obmejnih regijah 

uskladiti s podporo iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP) in Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter mora po 

potrebi vključevati evropska združenja za 

teritorialno sodelovanje, ustanovljena z 

Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

ustanovitvi evropskega združenja za 

teritorialno sodelovanje (EZTS), če je med 

(19) Strukturna sklada morata v skladu s 

ciljem pametna, trajnostna in vključujoča 

rast zagotoviti bolj celosten in vključujoč 

pristop k reševanju lokalnih problemov, 

kot so pomanjkanje podpore za prometno 

in turistično infrastrukturo, krčenje 

tradicionalne delovne proizvodnje in 

tradicionalnih proizvodnih metod ter 

oddaljenost od trgov. Za okrepitev tega 

pristopa se mora podpora iz podpore ESRR 

v obmejnih regijah uskladiti s podporo iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada 

za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter mora 

po potrebi vključevati evropska združenja 

za teritorialno sodelovanje, ustanovljena z 
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njihovimi cilji lokalni razvoj. Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

ustanovitvi evropskega združenja za 

teritorialno sodelovanje (EZTS), če je med 

njihovimi cilji lokalni razvoj. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 2 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) čezmejno sodelovanje med sosednjimi 

regijami za spodbujanje celostnega 

regionalnega razvoja med sosednjimi 

regijami na kopenskih in morskih mejah 

dveh ali več držav članic ali med 

sosednjimi obmejnimi regijami iz najmanj 

ene države članice in ene tretje države na 

zunanjih mejah Unije, ki ni zajeto v 

programe v okviru zunanjih finančnih 

instrumentov Unije; 

(1) čezmejno sodelovanje in odpravljanje 

fizičnih, tehničnih in upravnih ovir med 

sosednjimi regijami za spodbujanje 

celostnega regionalnega razvoja med 

sosednjimi regijami na kopenskih in 

morskih mejah dveh ali več držav članic ali 

med sosednjimi obmejnimi regijami iz 

najmanj ene države članice in ene tretje 

države na zunanjih mejah Unije; 

Obrazložitev 

Čezmejno sodelovanje bo učinkovito le, če bodo odpravljene fizične, tehnične in upravne 

ovire, ki še vedno obstajajo med mejami. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 2 – točka 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) izmenjave izkušenj pri ugotavljanju, 

prenosu in širjenju dobre prakse v zvezi s 

turizmom in prometnimi omrežji; 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri nadnacionalnem sodelovanju Komisija 

sprejme seznam nadnacionalnih območij, 

upravičenih do podpore, ki je razčlenjen po 

programih sodelovanja in zajema regije na 

ravni NUTS 2, pri čemer z izvedbenimi 

akti zagotovi neprekinjenost takega 

sodelovanja na večjih povezanih območjih 

iz predhodnih programov. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem 

postopku iz člena 30(2). 

Pri nadnacionalnem sodelovanju Komisija 

sprejme seznam nadnacionalnih območij, 

upravičenih do podpore, ki je razčlenjen po 

programih sodelovanja in zajema regije na 

ravni NUTS 2, pri čemer z izvedbenimi 

akti zagotovi izvajanje makroregionalnih 

strategij Unije in neprekinjenost 

nadnacionalnega sodelovanja na večjih 

povezanih območjih iz predhodnih 

programov. Navedeni izvedbeni akti se 

sprejmejo po svetovalnem postopku iz 

člena 30(2). 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 6 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Iz ESRR se poleg postavk iz člena 5 

Uredbe (EU) št. […]/2012 [uredba o 

ESRR] podpirajo še čezmejna izmenjava 

človeških virov, objektov in infrastrukture 

v skladu z različnimi prednostnimi 

naložbami ter naslednje prednostne 

naložbe pri tematskih ciljih: 

Iz ESRR se poleg postavk iz člena 5 

Uredbe (EU) št. […]/2012 [uredba o 

ESRR] za odpravo učinka meje podpirajo 

še čezmejna izmenjava človeških virov, 

objektov in infrastrukture v skladu z 

različnimi prednostnimi naložbami ter 

naslednje prednostne naložbe pri tematskih 

ciljih, ob upoštevanju lokalnih posebnosti 

in potreb: 

Obrazložitev 

Francoski prevod ne odraža ustrezno zamisli, da je ESRR v okviru svojega cilja teritorialno 

sodelovanje namenjen odpravi tega, kar velja za učinek meje. Prav tako je treba omeniti, da 

uporaba teh sredstev ne more potekati po enotni shemi, temveč mora upoštevati lokalne 

posebnosti in potrebe. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 6 - točka a - točka i (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (i) ponovna vzpostavitev ravnovesja na 

čezmejni ravni med obalnimi območji in 

notranjostjo, mestnimi območji in 

podeželjem, dobro povezanimi območji in 

najbolj oddaljenimi regijami ter čezmejni 

strukturni ukrepi za povečanje 

ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije, dostopnosti, rasti, razvoja in 

privlačnosti območij; 

Obrazložitev 

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija je predpogoj za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast v Evropi. Kohezijo pa ovirajo trajna teritorialna neravnovesja v zvezi z 

dinamičnostjo in dostopnostjo. Za odpravo tega je treba med prednostne naložbe uvrstiti 

ponovno vzpostavitev ravnovesja med območji, in sicer z ustreznimi strukturnimi ukrepi. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 6 - točka a - točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) povezovanje čezmejnih trgov dela, 

vključno s čezmejno mobilnostjo, skupnimi 

lokalnimi pobudami na področju 

zaposlovanja in skupnim usposabljanjem 

(pri tematskem cilju spodbujanje 

zaposlovanja in mobilnosti delovne sile); 

(i) povezovanje čezmejnih trgov dela, 

vključno s trajnostno čezmejno 

mobilnostjo, po možnosti z železniškimi ali 

pomorskimi povezavami med novimi 

državami članicami ter s sosednjimi 

državami, trajnostnim turizmom, 

čezmejnimi prometnimi povezavami v 

skladu z vseevropskimi prometnimi 

omrežji, odpravo fizičnih, tehničnih in 

upravnih ovir, skupnimi lokalnimi 

pobudami na področju zaposlovanja in 

skupnim usposabljanjem (pri tematskem 

cilju spodbujanje zaposlovanja in 

mobilnosti delovne sile); 

 

Predlog spremembe  14 
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Predlog uredbe 

Člen 6 – točka a – točka iii a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) spodbujanje čezmejnega turizma in 

skupnega trženja (pri tematskem cilju za 

krepitev konkurenčnosti malih in srednjih 

podjetij, kmetijstva (prek Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja) ter 

ribištva in ribogojstva (prek Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo)); 

Obrazložitev 

Skupne turistične strategije poleg koristi pri ekonomski politiki zaradi večje konkurenčnosti 

pomembno prispevajo k novemu cilju iz Lizbonske pogodbe za teritorialno kohezijo. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 6 - točka a - točka iv 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iv) spodbujanje pravnega in upravnega 

sodelovanja ter sodelovanja med državljani 

in institucijami (pri tematskem cilju 

krepitev institucionalnih zmogljivosti in 

učinkovita javna uprava); 

(iv) spodbujanje pravnega in upravnega 

sodelovanja ter sodelovanja med državljani 

in institucijami, vključno s čezmejnim 

sodelovanjem med državnimi upravami za 

izboljšanje komunikacije in posvetovanja 

vseh zainteresiranih strani o potrebah po 

čezmejni infrastrukturi, njenega 

načrtovanja in razvoja (pri tematskem 

cilju krepitev institucionalnih zmogljivosti 

in učinkovita javna uprava);  

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 6 - točka a - točka iv a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iva) uresničevanje in spodbujanje 

ukrepov v sektorju turizma, ki so 

usmerjeni v razvoj zadevnih območij; 
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Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 6 - točka a - točka iv b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ivb) združevanje prometnega sistema 

Unije s prometnimi sistemi njenih 

sosednjih držav; 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 6 - točka a - točka iv c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ivc) razvoj nove prometne in turistične 

infrastrukture ter izboljšanje ali razširitev 

že obstoječe; 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 6 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) v okviru nadnacionalnega sodelovanja: 

razvoj in izvajanje makroregionalne 

strategije in strategije za morske bazene 

(pri tematskem cilju krepitev 

institucionalnih zmogljivosti in učinkovita 

javna uprava). 

b) v okviru nadnacionalnega sodelovanja: 

razvoj in izvajanje makroregionalne 

strategije in strategije za morske bazene 

(pri tematskem cilju krepitev 

institucionalnih zmogljivosti, učinkovita 

javna uprava in usmerjeni ukrepi v 

sektorju turizma). 
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Predlog uredbe 

Člen 9  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V okviru programov čezmejnega 

sodelovanja se lahko na podlagi člena 28 

Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] 

izvaja lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, 

če skupino za lokalni razvoj sestavljajo 

predstavniki najmanj dveh držav, od 

katerih je ena država članica. 

V okviru programov čezmejnega 

sodelovanja se lahko na podlagi člena 28 

Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] 

izvaja lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, 

če skupino za lokalni razvoj sestavljajo 

lokalni predstavniki najmanj dveh držav, 

od katerih je ena država članica. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4 a. Komisija Evropskemu parlamentu in 

Svetu predloži letna poročila o izvajanju 

glede uporabe evropskih sredstev za 

regionalni razvoj za uresničevanje cilja 

teritorialnega sodelovanja. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 

aktov iz člena 17(1) se Komisiji podeli za 

nedoločen čas od datuma začetka 

veljavnosti te uredbe. 

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 

aktov iz člena 17(1) se Komisiji podeli za 

pet let od datuma začetka veljavnosti te 

uredbe. Komisija najpozneje devet 

mesecev pred iztekom petletnega obdobja 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila. 

Pooblastilo se samodejno podaljšuje za 

enaka obdobja, razen če Evropski 

parlament ali Svet najpozneje tri mesece 

pred iztekom tega obdobja nasprotuje 

takšnemu podaljšanju. 

Justification 
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Obdobje prenosa pooblastila na Komisijo bi morali omejiti na pet let z možnostjo njegovega 

podaljšanja, če so izpolnjeni nekateri pogoji, na primer, da se pripravi poročilo ter da 

Parlament in Svet podaljšanju ne nasprotujeta. Ta predlog spremembe upošteva novo 

standardno besedilo o delegiranih aktih. 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 10a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ENOTA ENOTA 

 EUR 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 10a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

IME IME 

 znesek naložbe za boljšo dostopnost 

turističnih storitev za osebe z zmanjšano 

mobilnostjo 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 10b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ENOTA ENOTA 

 EUR 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 10b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

IME IME 

 znesek naložbe v kolesarska omrežja 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 10c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ENOTA ENOTA 

 EUR 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 10c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

IME IME 

 znesek naložbe v naravno, kulturno, 

industrijsko in zgodovinsko dediščino 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 16a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ENOTA ENOTA 

 število 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 16a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

IME IME 

 novo zgrajeni, prenovljeni ali nadgrajeni 

čezmejni odseki 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 20a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ENOTA ENOTA 

 število 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 20a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

IME IME 

 novo zgrajeni, prenovljeni ali nadgrajeni 

čezmejni odseki 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 21a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ENOTA ENOTA 

 delež 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 21a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

IME IME 

 sprememba modalnega deleža javnega 

prevoza 
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