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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Finančna uredba določa načela in postopke, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju in porabi 
proračuna EU ter kontroli finančnih sredstev EU. Komisija želi s predlagano revizijo 
oblikovati enostavnejša in prožnejša pravila, ki bi prispevala k optimizaciji porabe sredstev in 
vpliva sedanjega večletnega finančnega okvira, ki se izvaja do leta 2020. Revizija zajema 
obsežne spremembe splošnih finančnih pravil (del 1 predloga) in ustrezne spremembe pravil 
za sektorska sredstva (del 2). Predlog spreminja tudi številne posebne določbe v temeljnih 
aktih programov financiranja EU, zlasti evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

Kar zadeva področje prometa, predlog v instrument za povezovanje Evrope (IPE) uvaja 
„pristop kombiniranja“, v finančni uredbi (členi 2, 153 in 272) pa zagotavlja ustrezna splošna 
pravila. V zvezi z instrumentom IPE na področju prometa predlog povečuje tudi finančna 
sredstva, ki so na voljo za ta instrument na področju prometa, s čimer zagotavlja nadaljnjo 
podporo za projekte TEN-T (člen 272/16a(7)). Poleg tega se s spremembo Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR) širi področje podpore za naložbe v infrastrukturo za trajnostni 
turizem (člen 264). 

Cilj mehanizmov kombiniranja v okviru IPE je povečati učinkovitost financiranja EU za 
projekte skupnega interesa v vseevropskih omrežjih s (i) privabljanjem dodatnih sredstev 
zasebnih vlagateljev, (ii) spodbujanjem javnih sredstev s kombiniranjem nepovratnih sredstev 
IPE ali finančnih instrumentov/instrumentov na osnovi delitve tveganja in financiranja, ki ga 
zagotavljajo institucionalni partnerji in vlagatelji, (iii) izboljšanjem usklajevanja priprave, 
financiranja in predložitve projektov ter (iv) omogočanjem prožnejšega razporejanja 
projektov v določenem časovnem obdobju, npr. glede na finančno pripravljenost in zapadlost 
projekta. 

Mehanizme kombiniranja bodo posredno izvajali institucionalni partnerji, ki jih izbere 
Komisija, na primer Evropska investicijska banka ali nacionalne spodbujevalne banke 
(člen 153). Mehanizmi kombiniranja v okviru IPE se lahko financirajo tako z nepovratnimi 
sredstvi kot s sredstvi finančnih instrumentov. Projekte lahko podpirajo z nepovratnimi 
sredstvi in finančnimi instrumenti, na primer jamstvi. Če se v okviru mehanizma 
kombiniranja izvajajo finančni instrumenti, morajo sporazumi in naložbe upoštevati ustrezna 
pravila iz naslova X, ki se uporablja tudi za kombiniranje z nepovratnimi sredstvi 
(člen 208(2)) in zahteva predhodno oceno mehanizma kombiniranja kot celote.  

Predlog ne spreminja prednostnih nalog instrumenta IPE glede upravičenosti projektov, 
podprtih z operacijo kombiniranja. Te bodo enake kot v sedanji uredbi in smernicah TEN-T.  
Uporabljalo se bo tudi sedanje upravljanje instrumenta IPE, da se države članice v okviru 
odbora IPE posvetujejo o vzpostavitvi mehanizma kombiniranja, ki ga na koncu tudi potrdijo, 
in izbiri projektov, ki bodo z njim financirani. Ustrezni sklepi Komisije bodo posredovani 
Parlamentu in Svetu.  

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog, saj v uredbo o instrumentu IPE in osnovno finančno 
uredbo jasno vključuje vzpostavitev mehanizmov kombiniranja in uporabo operacij 
kombiniranja. Kombiniranje je torej izpostavljeno kot novo orodje, ki je v okviru financiranja 
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EU na voljo organom in vlagateljem v državah članicah. Omogočiti bi jim moralo iskanje 
najboljšega načina za razvoj in financiranje projektov TEN-T s kombiniranjem finančne 
pomoči EU in njihovih lastnih sredstev. Glede na ogromne potrebe po naložbah v prometno 
infrastrukturo ter obremenjene proračune držav članic in EU (ki bodo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru na novo opredeljeni) je ključno, da se omogočita čim prožnejša uporaba 
razpoložljivih sredstev EU ter čim večje povečanje njihovega vpliva s povezovanjem javnih 
in zasebnih sredstev na vseh ravneh. 

Kombiniranje na področju prometa v okviru sedanjega instrumenta IPE je treba v praksi še 
proučiti, pri čemer je treba začeti z delovnim programom za leto 2018 in približno 
1 milijardo EUR, ki bo do takrat na voljo za nepovratna sredstva v okviru IPE. Nedavni 
projekti na področju prometa, na primer pristanišče v Calaisu, javni prevoz v Rigi ali program 
zelenega ladjevja, ki temeljijo na kombinirani podpori iz nepovratnih sredstev IPE ali 
dolžniških instrumentov in financiranja (tudi iz EFSI), kažejo potencial, ki bi ga lahko imel 
prožen mehanizem podpore. V okviru prihodnjih razpisov instrumenta IPE, ki bodo izvedeni 
v letu 2017, se bo že preskušalo izboljšano usklajevanje na področju predložitve projektov, 
čeprav še ne v obliki mehanizmov kombiniranja.  Zlasti bi bilo zaželeno, da bi kombiniranje 
spodbudilo projekte na področju prometa in mobilnosti, ki razširjajo in povečujejo začetne 
naložbe v infrastrukturo, podprte z instrumentom IPE. 

Glede na to bi moral mehanizem kombiniranja v okviru IPE omogočati kombiniranje 
nepovratnih sredstev ali finančnih instrumentov EU in institucionalnega financiranja, kot je 
financiranje iz EIB in EFSI, hkrati pa tudi spodbujati širše kombiniranje s prispevki iz 
nacionalnih proračunov ali prispevki zasebnih vlagateljev. Pripravljavec mnenja torej 
predlaga pojasnitev predvidenega sklopa kombinacij iz uvodne izjave 239 in člena 2.

Za izražanje raznolikosti pripravljenih projektov TEN-T in potreb držav članic je bistvenega 
pomena tudi prožnost kombiniranja v okviru IPE. Ker bodo upravičeni projekti (predhodno) 
izbrani v okviru mehanizmov kombiniranja na podlagi njihove (finančne) zapadlosti, je 
pomembno zagotoviti, da bodo pregledani glede na kakovost dodane vrednosti in ne bodo 
dejansko razporejeni predvsem glede na svojo finančno pripravljenost ali privlačnost. 
Pripravljavec mnenja predlaga, naj Komisija določi potrebna merila za zagotovitev 
preglednega in uravnoteženega izbirnega postopka na ravni partnerjev pri izvrševanju (IPE, 
člen 16a(6)).

Prvo področje, ki bi lahko imelo koristi od nove možnosti kombiniranja, bi lahko bilo 
področje prometa, saj je povpraševanje po podpori na tem področju v okviru pripravljenih 
projektov TEN-T veliko. Ker se naložbe v energetska in telekomunikacijska omrežja 
povečujejo (vključno z možnimi sinergijami s prometom, na primer na področju infrastrukture 
alternativnih goriv ali inteligentnega prometa), bi morala nova pravila olajšati kombiniranje v 
vseh sektorjih instrumenta IPE. Če projekti skupnega interesa vključujejo tretje države, 
uporaba mehanizmov kombiniranja ne bi smela biti omejena na promet, ampak bi morala biti 
razširjena na vse sektorje instrumenta IPE. Pripravljavec mnenja predlaga, naj se člen 
IPE 16a(7) ustrezno spremeni. 

Pripravljavec mnenja v celoti podpira povečanje finančnih sredstev za instrument IPE na 
področju prometa na 80–95 % (s sedanjih 80–85 %) proračuna, ki je že dodeljen do leta 2020. 
S tem bi se morala sprostiti nujno potrebna sredstva za podporo projektov TEN-T, za katere v 
okviru razpisov IPE glede na potrebe sredstev že močno primanjkuje.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski odbor kot 
pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ohraniti bi bilo treba temeljna 
proračunska načela. Odstopanja od teh 
temeljnih načel za posamezna področja, 
kot so raziskave, zunanje delovanje in 
strukturni skladi, bi bilo treba pregledati in 
čim bolj poenostaviti, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati, ali so še relevantna, 
kakšna je njihova dodana vrednost za 
proračun in kakšno breme nalagajo 
zainteresiranim stranem.

(3) Ohraniti bi bilo treba temeljna 
proračunska načela. Odstopanja od teh 
temeljnih načel za posamezna področja, 
kot so raziskave, zunanje delovanje in 
strukturni skladi, bi bilo treba pregledati in 
čim bolj poenostaviti, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati, ali so še relevantna, 
kakšna je njihova dodana vrednost za 
proračun in kakšno breme nalagajo 
zainteresiranim stranem. Omogočiti bi bilo 
treba, da se strukturni skladi lahko 
uporabijo v mehanizmih kombiniranja, da 
bo mogoče podpreti projekte z veliko 
evropsko dodano vrednostjo na področju 
prometne infrastrukture v vseh 
kategorijah regij, vključno z najbolj 
razvitimi in tistimi v prehodu.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 
znesek in namen sredstev se ne bi smeli 
objaviti, če bi to lahko ogrozilo osebno 
celovitost prejemnikov, ki je zagotovljena 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ali bi škodilo zakonitim 
poslovnim interesom prejemnika.

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 
znesek in namen sredstev se ne bi smeli 
objaviti, če obstaja dokazano tveganje, da 
bi lahko objava ogrozila osebno celovitost 
prejemnikov, ki je zagotovljena z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, ali bi 
škodilo zakonitim poslovnim interesom 
prejemnika.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 239

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(239) Za povečanje učinkovitosti 
posredovanja bi se lahko v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 
ustanovil en ali več mehanizmov 
kombiniranja. Takšni mehanizmi 
kombiniranja bi morali financirati 
operacije kombiniranja, ki so ukrepi, v 
katerih se kombinirajo nepovratne oblike 
podpore in/ali finančni instrumenti iz 
proračuna Unije, vključno s kombinacijami 
kapitalskega in dolžniškega instrumenta 
IPE, ter financiranje iz skupine EIB 
(vključno s financiranjem EIB v okviru 
EFSI), razvojnih ali drugih finančnih 
institucij ter vlagateljev.

(239) Za povečanje učinkovitosti 
posredovanja bi se lahko v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 
ustanovil en ali več mehanizmov 
kombiniranja. Takšni mehanizmi 
kombiniranja bi morali financirati 
operacije kombiniranja, ki so ukrepi, v 
katerih se kombinirajo nepovratne oblike 
podpore (kot so podpora iz proračunov 
držav članic in nepovratna sredstva 
instrumenta IPE ter evropski strukturni in 
investicijski skladi), in/ali finančni 
instrumenti iz proračuna Unije, vključno s 
kombinacijami kapitalskega in dolžniškega 
instrumenta IPE, s financiranjem iz 
skupine EIB (vključno s financiranjem EIB 
v okviru EFSI), nacionalnimi 
spodbujevalnimi bankami, razvojnimi ali 
drugimi finančnimi institucijami ter 
vlagatelji, vključno z zasebno finančno 
podporo, v obliki neposrednih in 
posrednih finančnih prispevkov, tudi prek 
javno-zasebnih partnerstev. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 240

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(240) Namen mehanizma kombiniranja v 
okviru IPE bi moral biti izboljšati 
multiplikacijski učinek porabe Unije s 
pritegnitvijo dodatnih sredstev zasebnih 
vlagateljev. Poleg tega bi moral zagotoviti, 
da postanejo ukrepi, ki prejmejo tovrstno 
podporo, ekonomsko in finančno 
izvedljivi.

(240) Namen mehanizmov kombiniranja 
IPE bi moral biti izboljšati multiplikacijski 
učinek porabe Unije s pritegnitvijo 
dodatnih sredstev zasebnih vlagateljev. 
Poleg tega bi moral zagotoviti, da 
postanejo ukrepi, ki prejmejo tovrstno 
podporo, ekonomsko in finančno izvedljivi
ter da prispevajo k uresničevanju ciljev 
Unije v povezavi s konferenco o 
podnebnih spremembah v Parizu 



AD\1123021SL.docx 7/17 PE597.693v02-00

SL

(COP21) ter glede ustvarjanja delovnih 
mest in čezmejnih povezav. Če se za 
financiranje ukrepov uporabljata tako 
instrument IPE kot sklad EFSI, bi moralo 
Računsko sodišče izvesti oceno, v kateri bi 
analiziralo, ali ti prispevajo k doseganju 
navedenih ciljev Unije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 240 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(240a) Financiranje jamstvenega sklada 
EIB v okviru sklada EFSI se krije iz 
proračuna Unije. EIB bi morala zato 
imeti možnost, da sistematično daje 
jamstva za prvo izgubo pri mehanizmih 
skupnega financiranja za operacije, ki že 
prejemajo podporo iz proračuna Unije 
(instrument IPE, sklad EFSI...), kar bo 
omogočilo in olajšalo dodatnost in 
udeležbo zasebnih sovlagateljev v 
kontekstu mehanizmov kombiniranja v 
okviru IPE. 

Predlog spremembe6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 241

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(241) Z namenom podpore izvajanja 
projektov, ki imajo najvišjo dodano 
vrednost za vseevropsko prometno 
omrežje glede koridorjev osrednjega 
omrežja, čezmejnih projektov in projektov 
na drugih odsekih osrednjega omrežja, bi 
bilo treba omogočiti prožnost pri uporabi 
večletnega programa dela, s čimer bi 
omogočili porabo do 95 % finančnih 
proračunskih sredstev, določenih v Uredbi 
(EU) št. 1316/2013.

črtano
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 241 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(241a) Da bi še naprej izvajali projekte za 
dokončanje vseevropskega prometnega 
omrežja, je nujno, da se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru za prometni 
sektor nameni najmanj 2,5 % sredstev. 

Predlog spremembe8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 241 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(241b) Upravljanje mehanizmov 
kombiniranja bi moralo temeljiti na 
predhodni oceni v skladu s finančno 
uredbo in bi moralo upoštevati spoznanja, 
pridobljena z izvajanjem „razpisa za 
kombiniranje“ v okviru IPE iz večletnega 
delovnega programa IPE za leto 20171a, 
objavljenega 20. januarja 2017. 
Mehanizmi kombiniranja v okviru IPE bi 
morali biti določeni z večletnimi in/ali 
letnimi delovnimi programi, sprejetimi v 
skladu s členoma 17 in 25 Uredbe (EU) 
št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta1b. Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu pregledno in 
pravočasno poročati o izvajanju vseh 
mehanizmov kombiniranja.

________________

1a Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. 
januarja 2017 o spremembi Izvedbenega 
sklepa Komisije C(2014)1921 o 
vzpostavitvi večletnega delovnega 
programa 2014–2020 za finančno pomoč 
na področju instrumenta za povezovanje 
Evrope (IPE)– sektor prometa 
C(2017)0164.
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1b Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 
povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 
(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 
(Besedilo velja za EGP)(UL L 348, 
20.12.2013, str. 129–171).

Predlog spremembe9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 241 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(241c) Cilj mehanizmov kombiniranja v 
okviru IPE je olajšati in racionalizirati 
eno vlogo za vse oblike podpore, vključno 
z nepovratnimi sredstvi Unije iz 
instrumenta IPE in sredstvi zasebnega 
sektorja. Namen mehanizmov 
kombiniranja bi morala biti optimizacija 
postopka oddaje vloge za nosilce 
projektov, in sicer z zagotovitvijo enotnega 
ocenjevalnega postopka tako s tehničnega 
kot finančnega vidika.

Predlog spremembe10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 241 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(241d) Z mehanizmi kombiniranja v 
okviru IPE bi se morala povečati prožnost 
časovnega okvira za predložitev projektov, 
s tem pa bi se poenostavil in racionaliziral 
postopek opredelitve in financiranja 
projektov. Z njimi bi se morala povečati 
tudi lastništvo in zavezanost sodelujočih 
finančnih institucij ter zmanjšati tveganje, 
da projekti, ki so jim nepovratna sredstva 
namenjena, ne dosežejo zaprte finančne 
konstrukcije in torej ne prejmejo plačil.
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Predlog spremembe11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 241 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(241e) Mehanizmi kombiniranja v okviru 
IPE bi morali okrepiti usklajevanje, 
izmenjavo informacij in sodelovanje med 
državami članicami, Komisijo, EIB, 
nacionalnimi spodbujevalnimi bankami in 
zasebnimi vlagatelji z namenom ustvariti 
in podpirati primeren sklop projektov v 
skladu s cilji politike instrumenta IPE.

Predlog spremembe12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „operacija kombiniranja“ pomeni 
ukrep, ki se izvede v okviru mehanizma 
kombiniranja, s katerim se kombinirajo 
nepovratne oblike podpore in/ali finančni 
instrumenti iz proračuna EU ter finančni 
instrumenti iz razvojnih institucij ali drugih 
javnih finančnih institucij, pa tudi iz 
komercialnih finančnih institucij in 
vlagateljev. Operacije kombiniranja lahko 
vključujejo pripravljalne ukrepe, ki 
omogočajo morebitno vlaganje finančnih 
institucij;

6. „operacija kombiniranja“ pomeni 
ukrep, ki se izvede v okviru mehanizma 
kombiniranja, s katerim se kombinirajo 
nepovratne oblike podpore in/ali finančni 
instrumenti iz proračuna EU ter finančni 
instrumenti iz razvojnih institucij ali drugih 
javnih finančnih institucij, pa tudi iz 
komercialnih finančnih institucij in 
vlagateljev, ne glede na pravilo iz člena 
201(4), ki določa, da so le subjekti javnega 
prava ali organi, ki opravljajo javne 
storitve, pooblaščeni za izvrševanje 
proračuna Unije. Operacije kombiniranja 
lahko vključujejo pripravljalne ukrepe, ki 
omogočajo morebitno vlaganje finančnih 
institucij;

Predlog spremembe13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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7. „mehanizem kombiniranja“ pomeni 
mehanizem, vzpostavljen kot okvir 
sodelovanja med Komisijo ter razvojnimi 
institucijami ali drugimi javnimi 
finančnimi institucijami, pa tudi 
komercialnimi finančnimi institucijami in 
vlagatelji, katerega namen je doseganje 
nekaterih prednostnih ciljev in politik 
Unije glede uporabe operacij kombiniranja 
in drugih posameznih ukrepov;

7. „mehanizem kombiniranja“ pomeni 
mehanizem, vzpostavljen kot okvir 
sodelovanja med Komisijo ter razvojnimi 
institucijami ali drugimi javnimi 
finančnimi institucijami, pa tudi 
komercialnimi finančnimi institucijami in 
vlagatelji, katerega namen je doseganje 
nekaterih prednostnih ciljev in politik 
Unije glede uporabe operacij kombiniranja 
in drugih posameznih ukrepov, ne da bi to 
vodilo k privatizaciji dobičkov in 
podružbljanju izgub, ne glede na pravilo 
iz člena 201(4), ki določa, da so lahko le 
subjekti javnega prava ali organi, ki 
opravljajo javne storitve, pooblaščeni za 
izvrševanje proračuna Unije;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 272 – odstavek 1 – točka – 1 (novo)
Uredba (EU) št. 1316/2013
Člen 15 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1 v člen 15(1) se vstavi naslednja 
točka:

„(ba) prispevajo k zmanjšanju zunanjih 
stroškov, med drugim tistih, nastalih 
zaradi podnebnih sprememb in nesreč;“

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 272 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1316/2013
Člen 16 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupni prispevek iz proračuna 
Unije za mehanizme kombiniranja v okviru 
IPE ne presega 10 % celotnih finančnih 
sredstev IPE iz člena 5(1).

3. Vsota skupnega prispevka iz 
proračuna Unije za mehanizme 
kombiniranja v okviru IPE in finančnih 
instrumentov iz člena 14(2) ne presega 10 
% celotnih finančnih sredstev IPE iz člena 
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5(1).

Predlog spremembe16

Predlog uredbe
Člen 272 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1316/2013
Člen 16 a – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se 10 % celotnih finančnih sredstev 
IPE iz člena 5(1) ne porabi v celoti za 
mehanizme kombiniranja IPE in/ali 
finančne instrumente, se neporabljeni 
znesek da na voljo in ponovno razdeli 
skupnim finančnim sredstvom IPE iz 
člena 5(1).

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 272 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1316/2013
Člen 16 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podpora iz mehanizma 
kombiniranja v okviru IPE v obliki 
nepovratnih sredstev mora izpolnjevati 
merila za upravičenost in pogoje za 
dodelitev finančne pomoči iz člena 7. 
Znesek finančne pomoči, ki se dodeli za 
operacije kombiniranja, podprte s sredstvi 
mehanizma kombiniranja v okviru IPE, se 
prilagodi na podlagi analize stroškov in 
koristi ter potrebe po zagotavljanju čim 
večjega vzvoda finančnih sredstev Unije.

4. Podpora iz mehanizma 
kombiniranja v okviru IPE v obliki 
nepovratnih sredstev in finančnih 
instrumentov mora izpolnjevati merila za 
upravičenost in pogoje za dodelitev 
finančne pomoči iz člena 7. Znesek 
finančne pomoči, ki se dodeli za operacije 
kombiniranja, podprte s sredstvi 
mehanizma kombiniranja v okviru IPE, se 
prilagodi na podlagi analize stroškov in 
koristi, razpoložljivosti proračunskih 
sredstev Unije ter potrebe po zagotavljanju 
čim večjega vzvoda finančnih sredstev 
Unije. Nobena dodeljena nepovratna 
sredstva ne presegajo deležev 
financiranja, določenih v členu 10.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 272 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1316/2013
Člen 16 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija v sodelovanju z EIB 
preuči možnost, da EIB sistematično 
zagotavlja jamstva za prvo izgubo pri 
mehanizmih kombiniranja v okviru IPE, 
da se omogoči in olajša dodatnost in 
sodelovanje zasebnih sovlagateljev v 
prometnem sektorju. 

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 272 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1316/2013
Člen 16 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Unija, katera koli država članica ali 
drugi vlagatelji lahko prispevajo v 
mehanizme kombiniranja v okviru IPE, če 
Komisija soglaša z morebitnimi 
določitvami meril za upravičenost operacij 
kombiniranja in/ali naložbenimi 
strategijami instrumenta, ki bi lahko bile 
potrebne zaradi dodatnega prispevka. Ta 
dodatna sredstva izvršuje Komisija v 
skladu z odstavkom 2.

5. Unija, katera koli država članica ali 
drugi vlagatelji lahko prispevajo v 
mehanizme kombiniranja v okviru IPE, če 
Komisija soglaša z morebitnimi 
specifikacijami glede meril za 
upravičenost operacij kombiniranja in/ali 
naložbenimi strategijami instrumenta, ki bi 
lahko bile potrebne zaradi dodatnega 
prispevka, da bi izpolnili zahteve te uredbe 
pri izvajanju projektov skupnega interesa.
Ta dodatna sredstva izvršuje Komisija v 
skladu z odstavkom 2.

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 26 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo podrobnih pravil in pogojev za 
specifikacije iz prvega pododstavka, ki bi 
lahko bile potrebne za prispevke iz držav 
članic ali drugih vlagateljev.
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Predlog spremembe20

Predlog uredbe
Člen 272 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1316/2013
Člen 16 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‘6. Operacije kombiniranja, za katere 
se pridobi financiranje iz mehanizma 
kombiniranja v okviru IPE, se izbirajo na 
podlagi zapadlosti in spodbujajo sektorsko 
diverzifikacijo v skladu s členoma 3 in 4 
ter geografsko ravnovesje med državami 
članicami. Operacije:“

‘6. Operacije kombiniranja, za katere 
se pridobi financiranje iz mehanizma 
kombiniranja v okviru IPE, se izbirajo na 
podlagi zapadlosti, ob upoštevanju 
minimalnega sklopa meril. Komisija 
sprejme delegirane akte v skladu s 
členom 26 z določitvijo teh meril in 
spodbuja sektorsko diverzifikacijo v 
skladu s členoma 3 in 4 ter geografsko 
ravnovesje med državami članicami. 
Operacije:“

Predlog spremembe21

Predlog uredbe
Člen 272 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1316/2013
Člen 16 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‘7. Z mehanizmi kombiniranja za 
promet v okviru IPE se lahko podprejo 
operacije kombiniranja v tretjih državah, če 
so navedeni ukrepi potrebni za izvajanje 
projekta skupnega interesa.“;

‘7. Z mehanizmi kombiniranja v 
okviru IPE se lahko podprejo operacije 
kombiniranja v tretjih državah, če so 
navedeni ukrepi potrebni za izvajanje 
projekta skupnega interesa.“;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 272 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1316/2013
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. v odstavku 3 člena 17 se drugi 
pododstavek nadomesti z naslednjim:

črtano
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„Znesek finančnih sredstev znaša od 80 % 
do 95 % proračunskih sredstev iz točke (a) 
člena 5(1).“;
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