
AD\1169258SL.docx PE627.581v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za promet in turizem

2018/0196(COD)

19.11.2018

MNENJE

Odbora za promet in turizem

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o 
finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo 
varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pripravljavec mnenja: Kosma Złotowski



PE627.581v02-00 2/41 AD\1169258SL.docx

SL

PA_Legam



AD\1169258SL.docx 3/41 PE627.581v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošne informacije

Vpliv kohezijske politike na razvoj prometne infrastrukture in torej na socialno-ekonomski 
razvoj držav Evropske unije je bil doslej povsem pozitiven. Skladi EU močno vplivajo na 
gospodarsko rast, naložbe, trg dela in na razvoj enotnega evropskega prometnega prostora ter 
na notranje in zunanje ravnotežje gospodarstev držav članic. Izvajanje kohezijske politike ne 
omogoča le zmanjševanja razlik med posameznimi državami članicami, temveč tudi razvojnih 
razlik med regijami.

Raziskave jasno kažejo, da strukturni in investicijski skladi zelo povečujejo rast BDP in 
pospešujejo ekonomsko konvergenco držav članic. Prav tako uspešno spodbujajo 
zaposlovanje v manj razvitih regijah in pripomorejo k manjši brezposelnosti na nacionalni 
ravni. 

Kohezijska politika dejansko spodbuja odpiranje novih delovnih mest in vzpostavljanje 
finančnih programov za izboljšanje znanja in spretnosti zaposlenih, kar omogoča prilagajanje 
spreminjajočim se pogojem za zaposlovanje na trgu dela. Kohezijska politika in njeni 
instrumenti so še vedno najpomembnejši dejavnik za povečanje zaposlenosti v mnogih 
državah članicah EU. Kohezijski sklad je najučinkovitejši finančni instrument, ki prek 
izvajanja strateških projektov na področju varstva okolja in omrežja TEN-T prispeva k 
uresničevanju konvergenčnih ciljev.

29. maja 2018 je Komisija objavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskem 
socialnem skladu plus (ESS+), Kohezijskem skladu (KS) in Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo (ESPR) in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za 
notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (v nadaljnjem besedilu: okvirna 
uredba). Glavni namen tega akta je uskladitev in poenotenje pravil za uporabo sredstev v 
okviru skupnega upravljanja za obdobje 2021–2027. 

V osnutku uredbe je določen proračun za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v višini 
330,6 milijarde EUR. Ta znesek vključuje 41,394 milijarde EUR za Kohezijski sklad, od 
katerih je 10 milijard rezerviranih za uporabo v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope. 

Stališče pripravljavca mnenja

Zaradi zelo tehnične in natančne vsebine novega predloga se je pripravljavec mnenja v 
glavnem osredotočil na vidike, ki neposredno zadevajo naložbe v promet.

Pripravljavec mnenja se strinja s ključnim ciljem, ki je bil razlog za pripravo osnutka okvirne 
uredbe, to je potreba po znatnem zmanjšanju nepotrebnega upravnega bremena ob sočasnem 
zagotavljanju visoke ravni gotovosti za zakonitost in pravilnost odhodkov. Meni, da mora biti 
postopek bolj prožen, da se pravila za uporabo sedanjih programov prilagodijo 
spreminjajočim se potrebam in ekonomskim pogojem in programi bolj uskladijo s 
prednostnimi nalogami EU.
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Prav tako meni, da obstajajo možnosti za poenostavitev in racionalizacijo izvajanja, ki jih 
Komisija še ni izkoristila. Komisija na primer v predlog, ki ga je predložila, ni vključila 
nekaterih rešitev iz najnovejših predlogov sprememb k Uredbi št. 1303/2013 (tako imenovana 
„omnibus“). Poleg tega vse rešitve, ki jih predlaga, ne služijo poenostavitvi in racionalizaciji 
izvajanja.

30 % sredstev, prenesenih iz Kohezijskega sklada v Instrument za povezovanje Evrope, je 
takoj na voljo za vse kohezijske države na konkurenčni osnovi, 70 % pa je dodeljenih 
nacionalnim ovojnicam, medtem ko so bila v obdobju 2014–2020 vsa sredstva iz 
Kohezijskega sklada dodeljena nacionalnim ovojnicam za uporabo v treh letih, nato pa so bila 
na voljo na konkurenčni osnovi. 

Pripravljavec mnenja ne podpira predloga o takojšnjem prenosu 30 % sredstev iz 
Kohezijskega sklada v Instrument za povezovanje Evrope za vse države članice, ki so 
upravičene do podpore iz Kohezijskega sklada. Meni, da bi bilo treba prenos vseh 10 milijard 
EUR iz Kohezijskega sklada v Instrument za povezovanje Evrope razdeliti med nacionalne 
ovojnice (z omejenim časom uporabe) sorazmerno na prispevek posamezne države članice. 
Ta rešitev deluje v sedanji finančni perspektivi in ni vsebinskega ali dejanskega razloga za 
zmanjšanje nacionalnih ovojnic na 70 %.

Komisija prav tako predlaga, naj se delež sofinanciranja za manj razvite regije zmanjša s 
sedanjih 85 % na 70 %, kar zahteva mnogo višji prispevek iz nacionalnih virov za izvajanje 
programov, ki uporabljajo sredstva, prenesena iz Kohezijskega sklada. 

To pomeni, da bo za vlaganje v prometno infrastrukturo, ki se izvaja s sredstvi, prenesenimi iz 
Kohezijskega sklada, potreben višji delež iz nacionalnih proračunov. Zaradi tega bo 
nemogoče sočasno izvajanje številnih naložb, kar bo negativno vplivalo zlasti na naložbe v 
prometni sektor, ki zahtevajo velika sredstva, saj večina teh naložb ne bi bila mogoča brez 
sedanjega načina sofinanciranja. Predlagano zmanjšanje stopnje sofinanciranja iz 
Kohezijskega sklada in povečanje nacionalnega financiranja ne le, da ne bo povečalo občutka 
odgovornosti držav članic, ampak bo tudi ustavilo izvajanje mnogih infrastrukturnih 
projektov. 

Komisija predlaga nadomestitev veljavnega pravila „n+3“ s pravilom „n+2“. Pravilo „n+3“ je 
zlasti koristno za bolj zapletene, obsežne in drage naložbene projekte, hkrati pa zagotavlja 
potreben časovni okvir za vse faze življenjskega cikla projekta. Med te projekte spadajo tudi 
projekti v prometnem sektorju. Pravilo „n+2“ ne zagotavlja hitrejšega naložbenega procesa, 
ampak le povečuje kazni za države članice, ki ne zagotavljajo sredstev dovolj hitro. Zaradi 
tega se lahko zgodi, da ne bo mogoče izvajati programa s hitrostjo, ki jo določa pravilo „n+2“, 
zato bodo države izgubile velik delež sredstev.

Pripravljavca mnenja prav tako skrbi načrtovano zmanjšanje sredstev Kohezijskega sklada ter 
opustitev načela, da Kohezijski sklad zagotavlja tretjino vseh sredstev. Predlagana sredstva za 
Kohezijski sklad za obdobje 2021–2027 znašajo 41,4 milijarde EUR, kar v primerjavi s 
75,8 milijarde EUR v sedanji perspektivi pomeni dejansko zmanjšanje za 45 %. Hkrati pa 
bruto nacionalni dohodek na prebivalca v državah, ki koristijo sredstva iz Kohezijskega 
sklada, ni zabeležil enake stopnje rasti. Tako zmanjšanje sredstev Kohezijskega sklada bo 
omejilo sposobnost izpolnjevanja velikih naložbenih potreb v osnovno prometno 
infrastrukturo v kohezijskih državah.

Pripravljavec mnenja tudi ugovarja seznamu osnovnih pogojev, ki so predlagani v prilogi k 
uredbi, zlasti za prometni sektor. Zlasti je vprašljiva potreba, da se v dokument o celovitem 
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načrtovanju prometa vključijo informacije o sredstvih iz proračuna, ki so potrebna za kritje 
operacije in stroškov vzdrževanja sedanje in načrtovane infrastrukture. 

Pripravljavec mnenja prav tako izraža dvome o povezavi med trošenjem sredstev EU in 
načelom pravne države. Le z objektivnimi, nepolitičnimi in nediskriminacijskimi merili bodo
doseženi pričakovani rezultati. Hkrati pa pripravljavec mnenja poudarja, da osnutek uredbe o 
zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v 
državah članicah, kot ga je predložila Komisija, ne izpolnjuje zgoraj navedenih meril. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da 
upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Financiranje kohezijske politike za 
obdobje 2021-2027 bi bilo treba povečati, 
kot je opisano v resoluciji, ki jo je sprejel 
Evropski parlament, ali vsaj ohraniti na 
isti ravni kot v trenutnem večletnem 
finančnem okviru.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na 

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na 
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podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo na 
ukrepe, s katerimi se učinkovitost skladov 
povezuje z dobrim gospodarskim 
upravljanjem, in na zaščito proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v 
zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah, saj je spoštovanje dobrega 
gospodarskega upravljanja in pravne 
države bistven pogoj za dobro finančno 
poslovodenje finančnih sredstev EU.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se upošteval pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj, bodo skladi prispevali k 
vključevanju podnebnih ukrepov in 
uresničitvi splošnega cilja, v skladu s 
katerim se 25 % odhodkov iz proračuna 
EU nameni podnebnim ciljem.

(9) Da bi se upošteval pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj, bodo skladi prispevali k 
vključevanju pravičnega energetskega 
prehoda in podnebnih ukrepov, da bi 
uresničili splošni cilj, v skladu s katerim se
vsaj 25 % odhodkov iz proračuna EU 
nameni podpiranju podnebnih ciljev v 
obdobju večletnega finančnega okvira 
2021–2027 ter 30 % čim prej, a 
najpozneje do leta 2027, na primer s  
prestrukturiranjem premogovniških regij, 
med drugim s skladom za pravičen 
energetski prehod.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Financiranje kohezijske politike v 
letih med 2021 in 2027 bi bilo treba 
ohraniti vsaj na ravni proračuna iz 
obdobja 2014–2020, da bi se zagotovila 
uresničitev osnovnih političnih ciljev, 
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izvedba velikih naložbenih projektov in 
zmanjšanje razvojnih razlik med regijami.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pametnejša Evropa s spodbujanjem
inovativne in pametne gospodarske 
preobrazbe;

(a) konkurenčna, pametnejša in 
trajnostna Evropa s krepitvijo ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije 
zmanjšanjem nacionalnih in regionalnih 
socialno-ekonomskih asimetrij in 
spodbujanjem inovativne in pametne 
gospodarske preobrazbe;

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bolj zelena, nizkoogljična Evropa s 
spodbujanjem prehoda na čisto in pravično 
energijo, zelene in modre naložbe, krožno 
gospodarstvo, prilagajanje podnebnim 
spremembam ter preprečevanje in 
upravljanje tveganj;

(b) bolj zelena, nizkoogljična Evropa s 
spodbujanjem prehoda na čisto in pravično 
energijo, zelene in modre naložbe, krožno 
gospodarstvo, prilagajanje strukturnim in 
podnebnim spremembam ter preprečevanje 
in upravljanje tveganj;

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) bolj povezana Evropa z 
izboljšanjem mobilnosti in regionalne 
povezljivosti IKT;

(c) bolj in bolje povezana Evropa z 
izboljšanjem trajnostnega prometa, varne
in inteligentne mobilnosti, 
intermodalnosti, interoperabilnosti, zlasti 
v prometnem sektorju ter regionalne 
povezljivosti IKT, tudi z zmanjšanjem 
izoliranosti najbolj oddaljenih regij, tako 
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da se vlaga v njihovo dostopnost in stavi 
na zeleno mobilnost;

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Evropa, ki temelji na večji koheziji, s 
podpiranjem vključevanja invalidov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko izvaja sodelovanje 
najbolj oddaljenih regij znotraj cilja 
„evropsko teritorialno sodelovanje“ 
(Interreg) v okviru posrednega upravljanja.

3. Komisija lahko izvaja sodelovanje 
najbolj oddaljenih regij znotraj cilja 
„evropsko teritorialno sodelovanje“ 
(Interreg) v okviru posrednega upravljanja
s predhodnim soglasjem strank.

Obrazložitev

Pojasnilo v skladu s členom 60 predloga Uredbe EU COM(2018)0374 o cilju evropskega 
teritorialnega sodelovanja (Interreg). 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija se vsaj enkrat na leto 
posvetuje o izvajanju programov z 
organizacijami, ki predstavljajo partnerje 
na ravni Unije.

4. Komisija se vsaj enkrat na leto 
posvetuje o izvajanju programov z 
organizacijami, ki predstavljajo partnerje 
na ravni Unije, ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o izidu.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica sporazum o 
partnerstvu predloži Komisiji pred 
predložitvijo prvega programa ali hkrati z 
njo.

2. Država članica sporazum o 
partnerstvu predloži Komisiji pred 
predložitvijo prvega programa ali hkrati z 
njo, vendar najpozneje 31. decembra 
2021.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izbrane cilje politike z navedbo v 
okviru katerih skladov in programov se 
bodo ti cilji izvajali in zadevno 
utemeljitvijo ter, če je to primerno, 
utemeljitev za uporabo načina izvajanja 
sklada InvestEU, pri čemer se upoštevajo 
ustrezna priporočila za posamezne države;

(a) izbrane cilje politike z navedbo, v 
okviru katerih skladov in programov se 
bodo ti cilji izvajali, in zadevno 
utemeljitvijo ter, če je to primerno, 
utemeljitev za uporabo načina izvajanja 
sklada InvestEU, pri čemer se med drugim
upoštevajo ustrezna priporočila za 
posamezne države;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija oceni sporazum o 
partnerstvu in njegovo skladnost s to 
uredbo ter pravili za posamezne sklade. 
Komisija v svoji oceni zlasti upošteva
ustrezna priporočila za posamezne države.

1. Komisija oceni sporazum o 
partnerstvu in njegovo skladnost s to 
uredbo ter pravili za posamezne sklade. 
Komisija v svoji oceni upošteva določbe 
členov 4 in 8 ter ustrezna priporočila za 
posamezne države, če obstajajo.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
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Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko poda pripombe na 
sporazum o partnerstvu, ki ga predloži 
država članica, v treh mesecih po datumu 
njegove predložitve.

2. Komisija lahko poda pripombe na 
sporazum o partnerstvu, ki ga predloži 
država članica, v dveh mesecih po datumu 
njegove predložitve.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica ob upoštevanju 
pripomb Komisije pregleda sporazum o 
partnerstvu.

3. Država članica ob upoštevanju 
pripomb, ki jih prejme od Komisije, v 
enem mesecu pregleda sporazum o 
partnerstvu.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme odločitev z 
izvedbenim aktom, s katerim se sporazum 
o partnerstvu sprejme najpozneje v štirih 
mesecih od datuma predložitve tega 
sporazuma o partnerstvu s strani zadevne 
države članice. Sporazum o partnerstvu se 
ne spremeni.

4. Komisija sprejme odločitev z
izvedbenim aktom, s katerim se sporazum 
o partnerstvu sprejme najpozneje v štirih 
mesecih od datuma prve predložitve tega 
sporazuma o partnerstvu s strani zadevne 
države članice. Sporazum o partnerstvu se 
ne spremeni.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zneski, navedeni v odstavku 1, se 
uporabijo za projekte, ki jih v okviru 
ustreznega sklopa InvestEU izvaja 
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zadevna država članica.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Obseg in raven začasne ustavitve 
obveznosti ali plačil, ki se odredi, sta 
sorazmerna, spoštujeta enako obravnavanje 
držav članic in upoštevata gospodarske in 
socialne razmere zadevne države članice, 
zlasti stopnjo brezposelnosti, stopnjo 
revščine ali socialne izključenosti v 
zadevni državi članici glede na povprečje 
Unije in vpliv začasne ustavitve na 
gospodarstvo zadevne države članice. 
Vpliv začasnih ustavitev na programe 
izjemnega pomena za obravnavanje 
neugodnih gospodarskih ali socialnih 
pogojev je poseben dejavnik, ki ga je treba 
upoštevati.

9. Obseg in raven začasne ustavitve 
obveznosti ali plačil, ki se odredi, sta 
sorazmerna, spoštujeta enako obravnavanje 
držav članic in upoštevata gospodarske in 
socialne razmere zadevne države članice, 
zlasti stopnjo brezposelnosti, stopnjo 
revščine ali socialne izključenosti v 
zadevni državi članici glede na povprečje 
Unije in vpliv začasne ustavitve na 
gospodarstvo zadevne države članice. 
Vpliv začasnih ustavitev na programe 
izjemnega pomena za obravnavanje 
neugodnih strukturnih, gospodarskih ali 
socialnih pogojev, na primer pogojev v 
najbolj oddaljenih regijah, je poseben 
dejavnik, ki ga je treba upoštevati.

Obrazložitev

Glede na strukturni družbeni in gospodarski položaj najbolj oddaljenih regij, ki ima za 
posledico dodatne omejitve in stroške njihovega razvoja, jim člen 349 PDEU priznava 
poseben status. Zaradi povezave kohezijske politike z evropskim semestrom se ne smejo 
začasno ustaviti obveznosti ali plačila v regijah, kjer za kršitve obveznosti niso odgovorne 
regije, ampak država.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) povezane vrste ukrepov, vključno s 
seznamom načrtovanih operacij strateškega 
pomena, in njihov pričakovani prispevek k 
tem specifičnim ciljem in, kadar je to 
primerno, makroregionalnim strategijam in 

(i) povezane vrste ukrepov, vključno s 
seznamom načrtovanih operacij strateškega 
pomena, in njihov pričakovani prispevek k 
tem specifičnim ciljem in, kadar je to 
primerno, makroregionalnim strategijam in 
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strategijam za morske bazene; strategijam za morske bazene, ter časovni 
razpored;

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija oceni program in njegovo 
skladnost s to uredbo in uredbami za 
posamezne sklade ter skladnost programa s 
partnerskim sporazumom. Komisija v svoji 
oceni zlasti upošteva ustrezna priporočila 
za posamezne države.

1. Komisija oceni program in njegovo 
skladnost s to uredbo in uredbami za 
posamezne sklade ter skladnost programa s 
partnerskim sporazumom. Komisija v svoji 
oceni upošteva določbe členov 4 in 8 ter
ustrezna priporočila za posamezne države, 
če obstajajo.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko da pripombe v treh
mesecih po predložitvi programa s strani 
države članice.

2. Komisija lahko da pripombe v dveh
mesecih po predložitvi programa s strani 
države članice.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica ob upoštevanju 
pripomb Komisije pregleda program.

3. Država članica ob upoštevanju 
pripomb, ki jih je prejela od Komisije,
pregleda program.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme odločitev z 
izvedbenim aktom, s katerim se program 
odobri najpozneje v šestih mesecih od 
datuma predložitve programa s strani 
države članice.

4. Komisija sprejme odločitev z 
izvedbenim aktom, s katerim se program 
odobri najpozneje v štirih mesecih od 
datuma prve predložitve programa s strani 
države članice.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija oceni spremembo in 
njeno skladnost s to uredbo in uredbami za 
posamezne sklade, vključno z zahtevami 
na nacionalni ravni, ter lahko v treh
mesecih po predložitvi spremenjenega 
programa poda svoje pripombe.

2. Komisija oceni spremembo in 
njeno skladnost s to uredbo in uredbami za 
posamezne sklade, vključno z zahtevami 
na nacionalni ravni, ter lahko v dveh
mesecih po predložitvi spremenjenega 
programa poda svoje pripombe.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica ob upoštevanju 
pripomb Komisije pregleda spremenjeni 
program.

3. Država članica ob upoštevanju 
pripomb, ki jih prejme od Komisije, v 
enem mesecu pregleda spremenjeni 
program.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija odobri spremembo 
programa najpozneje šest mesecev po 
predložitvi s strani države članice.

4. Komisija odobri spremembo 
programa najpozneje štiri mesece po prvi
predložitvi s strani države članice.



PE627.581v02-00 14/41 AD\1169258SL.docx

SL

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Pri najbolj oddaljenih regijah 
lahko država članica v programskem 
obdobju prerazporedi do 10 % prvotne 
dodelitve za prednostno nalogo in največ 
5 % proračuna programa na drugo 
prednostno nalogo istega sklada iz istega 
programa.

Obrazložitev

Glede na strukturni družbeni in gospodarski položaj najbolj oddaljenih regij, ki ima za 
posledico dodatne omejitve in stroške njihovega razvoja, jim člen 349 PDEU priznava 
poseben status. Iz tega razloga je potrebna večja prožnost za najbolj oddaljene regije pri 
prerazporejanju sredstev z ene prednostne naloge na drugo znotraj istega programa, kar bi 
omogočilo obravnavo strukturnih in nepričakovanih omejitev, zlasti nesreč, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za podporo ESRR v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“ ter za 
podporo Kohezijskega sklada: 2,5 %;

(a) za podporo ESRR v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“ ter za 
podporo Kohezijskega sklada: 2,5 %; za 
najbolj oddaljene regije 4 %;

Obrazložitev

Glede na strukturni družbeni in gospodarski položaj najbolj oddaljenih regij, ki ima za 
posledico dodatne omejitve in stroške njihovega razvoja, jim člen 349 PDEU priznava 
poseben status. Ti dodatni stroški prav tako vplivajo na upravljanje, nadziranje in 
spremljanje programov.

Predlog spremembe 29
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Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za podporo ESS+: 4 % in za 
programe iz člena 4(1)(c)(vii) uredbe o 
ESS+: 5 %;

(b) za podporo ESS+: 4 % oziroma 5 
% za najbolj oddaljene regije in za 
programe iz člena 4(1)(c)(vii) uredbe o 
ESS+: 5 %;

Obrazložitev

Glede na strukturni družbeni in gospodarski položaj najbolj oddaljenih regij, ki ima za 
posledico dodatne omejitve in stroške njihovega razvoja, jim člen 349 PDEU priznava 
poseben status. Ti dodatni stroški prav tako vplivajo na upravljanje, nadziranje in 
spremljanje programov.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za podporo ESPR: 6 %; (c) za podporo ESPR: 6 %; za najbolj 
oddaljene regije 7 %;

Obrazložitev

Glede na strukturni družbeni in gospodarski položaj najbolj oddaljenih regij, ki ima za 
posledico dodatne omejitve in stroške njihovega razvoja, jim člen 349 PDEU priznava 
poseben status. Ti dodatni stroški prav tako vplivajo na upravljanje, nadziranje in 
spremljanje programov.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ upravljanja Komisiji v elektronski 
obliki pošlje zbirne podatke za vsak 
program vsako leto do 31. januarja, 31. 
marca, 31. maja, 31. julija, 30. septembra
in 30. novembra, in sicer v skladu s 

Organ upravljanja Komisiji v elektronski 
obliki pošlje zbirne podatke za vsak 
program vsako leto do 31. maja in 30. 
novembra, in sicer v skladu s predlogo iz 
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predlogo iz Priloge VII. Priloge VII.

Obrazložitev

Upravljanje programov je precej zahtevno in brisanje nekaterih podatkov bi olajšalo 
izvajanje programov.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki se prvič pošljejo do 31. januarja
2022, zadnjič pa do 31. januarja 2030.

Podatki se prvič pošljejo do 31. maja 2022, 
zadnjič pa do 31. januarja 2030.

Obrazložitev

Upravljanje programov je precej zahtevno in brisanje nekaterih podatkov bi olajšalo 
izvajanje programov.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ upravljanja zagotovi, da se 
najpozneje šest mesecev po odobritvi 
programa vzpostavi spletna stran, na kateri 
so na razpolago informacije o programih, 
za katere je organ upravljanja odgovoren, 
vključno s cilji, dejavnostmi, 
razpoložljivimi možnostmi financiranja in 
dosežki programa.

1. Organ upravljanja zagotovi, da se 
najpozneje šest mesecev po odobritvi 
programa vzpostavi spletna stran, na kateri 
so na razpolago informacije o programih, 
za katere je organ upravljanja odgovoren, 
vključno s cilji, dejavnostmi, časovnim 
razporedom razpisov za zbiranje 
predlogov, razpoložljivimi možnostmi 
financiranja in dosežki programa.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Operacije se ne izberejo za podporo 
iz skladov, če so bile fizično dokončane ali 
v celoti izvedene, preden je bil pri organu 
upravljanja vložen zahtevek za financiranje 
v okviru programa, ne glede na to, ali so 
bila opravljena vsa povezana plačila.

6. Operacije se ne izberejo za podporo 
iz skladov, če so bile fizično dokončane ali 
v celoti izvedene, preden je bil pri organu 
upravljanja vložen zahtevek za financiranje 
v okviru programa, ne glede na to, ali so 
bila opravljena vsa povezana plačila. Ta 
odstavek se ne uporablja za pomoč iz 
člena 21 Uredbe (EU) št. XXX (o 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo) glede nadomestil za dodatne 
stroške ribiških in akvakulturnih 
proizvodov v najbolj oddaljenih regijah ter 
operacije v zvezi s specifičnimi dodatnimi 
dodeljenimi sredstvi za najbolj oddaljene 
regije v Uredbi (EU) XXXX (ESRR in 
Kohezijski sklad).

Obrazložitev

Pojasnilo, da se ta odstavek ne uporablja za ESPR v skladu s členom 21 predloga Komisije 
ter ESRR in Kohezijski sklad, zlasti posebna dodatna dodeljena sredstva za najbolj oddaljene 
regije.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podjetja iz tretjih držav lahko na razpisih 
za projekte, ki jih financira EU, 
sodelujejo le, če lahko na javnih razpisih 
v matičnih državah teh podjetij sodelujejo 
tudi podjetja iz EU.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 61a
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Državna pomoč

Za operacije, ki se financirajo v okviru 
programov iz te uredbe, se šteje, da so 
skladne s pravili EU o državni pomoči.

Obrazložitev

Samodejna skladnost bo prispevala k učinkovitejšemu upravljanju programov.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 63 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Komisija sprejme izvedbeni akt, ki 
določa obliko, ki se uporablja za poročanje 
o nepravilnostih v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 109(2), da se 
zagotovijo enotni pogoji za izvajanje tega 
člena.

(11) Komisija sprejme izvedbeni akt, ki 
določa obliko, ki se uporablja za poročanje 
o nepravilnostih v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 109(2), da se 
zagotovijo enotni pogoji in pravila 
izvajanja tega člena.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopki se morajo v vseh fazah izvajati 
prek elektronskih storitev in popolnoma 
pregledno.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1 %;
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1,0 %;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 2 %;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 2,5 %;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2,5 %;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 2,5 %
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) 2027–2029: 3 %

Obrazložitev

Glede na strukturni družbeni in gospodarski položaj najbolj oddaljenih regij, ki ima za 
posledico dodatne omejitve in stroške njihovega razvoja, jim člen 349 PDEU priznava 
poseben status. Ohranitev trenutnih stopenj predhodnega financiranja, kot so določene v 
členu 134 Uredbe (EU) št. 1303/2013, je bistvenega pomena za izvajanje programov.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva za ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, ki so na voljo za 
proračunsko obveznost za obdobje 2021–
2027, so 330 624 388 630 EUR po cenah iz 
leta 2018.

Sredstva za ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, ki so na voljo za 
proračunsko obveznost za obdobje 2021–
2027, so 372 197 000 000 EUR po cenah iz 
leta 2018.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sredstva za cilj „naložbe za delovna 
mesta in rast“ znašajo 97,5 % skupnih 
sredstev (tj. Skupno 
322 194 388 630 EUR) in se dodelijo kot 
sledi:

1. Sredstva za cilj „naložbe za delovna 
mesta in rast“ znašajo 97,5 % skupnih 
sredstev in se dodelijo, kot sledi:

Predlog spremembe 48
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Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 61,6 % (tj. skupno 
198 621 593 157 EUR) za manj razvite 
regije;

(a) 61,6 % za manj razvite regije;

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 14,3 % (tj. skupno 45 934 516 595 
EUR) za regije v prehodu;

(b) 14,3 % za regije v prehodu;

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 10,8 % (tj. skupno 
34 842 689 000 EUR) za bolj razvite 
regije;

(c) 10,8 % za bolj razvite regije;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 12,8 % (tj. skupno 
41 348 556 877 EUR) za države članice, ki 
prejmejo podporo iz Kohezijskega sklada;

(d) 12,8 % za države članice, ki 
prejmejo podporo iz Kohezijskega sklada;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek dodatnega financiranja za najbolj 
oddaljene regije iz točke (e) odstavka 1, ki 
je dodeljen za ESS+, znaša 376 928 934 
EUR.

Iz ESS+ se doda 376 928 934 EUR znesku
dodatnega financiranja za najbolj oddaljene 
regije iz točke (e) odstavka 1.

Obrazložitev

Pojasnilo v skladu s členom 5(2) predloga uredbe o Evropskem socialnem skladu+.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje v dveh letih pred 
razglasitvijo razpisa za Instrument za 
povezovanje Evrope obvesti Parlament in 
države članice o njegovi višini in merilih.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 % sredstev, prerazporejenih v IPE, je 
na voljo takoj po prerazporeditvi v vse 
države članice, upravičene do 
financiranja iz Kohezijskega sklada za 
financiranje projektov prometne 
infrastrukture v skladu z Uredbo (EU) 
[nova uredba o IPE].

črtano

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 4 – pododstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila, ki se v skladu z Uredbo (EU) 
[nova uredba o IPE] uporabljajo za 
prometni sektor, se uporabljajo tudi za 
posebne razpise iz prvega pododstavka. 
Izbira projektov, upravičenih do 
financiranja, do 31. decembra 2023 
upošteva nacionalne dodelitve iz 
Kohezijskega sklada glede 70 % sredstev 
prerazporejenih v IPE.

Pravila, ki se v skladu z Uredbo (EU) 
[nova uredba o IPE] uporabljajo za 
prometni sektor, se uporabljajo tudi za 
posebne razpise iz prvega pododstavka. Do 
31. decembra 2022 se pri izbiri projektov, 
ki so upravičeni do financiranja, 
upoštevajo nacionalne dodelitve iz 
Kohezijskega sklada.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 4 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od 1. januarja 2024 se sredstva, ki so bila 
prerazporejena v IPE in niso bila dodeljena 
za noben projekt prometne infrastrukture, 
dajo na voljo vsem državam članicam, 
upravičenim do sredstev iz Kohezijskega 
sklada, za financiranje projektov prometne 
infrastrukture v skladu z Uredbo (EU) 
[nova uredba o IPE].

Od 1. januarja 2023 se sredstva, ki so bila 
prerazporejena v IPE in niso bila dodeljena 
za noben projekt prometne infrastrukture, 
dajo na voljo vsem državam članicam, 
upravičenim do sredstev iz Kohezijskega 
sklada, za financiranje projektov prometne 
infrastrukture v skladu z Uredbo (EU) 
[nova uredba o IPE].

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 104 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Sredstva za cilj „evropsko 
teritorialno sodelovanje“ (Interreg) znašajo 
2,5 % skupnih sredstev, ki so na voljo za 
proračunsko obveznost iz skladov za 
obdobje 2021–2027 (tj. skupno 
8 430 000 000 EUR).

7. Sredstva za cilj „evropsko 
teritorialno sodelovanje“ (Interreg) znašajo 
3 % skupnih sredstev, ki so na voljo za 
proračunsko obveznost iz skladov za 
obdobje 2021–2027 (tj. skupno 
10 116 000 000 EUR).

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
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Člen 105 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) največ 15 % vseh dodelitev za 
manj razvite regije regijam v prehodu ali 
bolj razvitim regijam in dodelitev za regije 
v prehodu bolj razvitim regijam;

črtano

Obrazložitev

Prerazporeditev sredstev od manj razvitih regij k bolj razvitim regije ni v duhu kohezijske 
politike.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 106 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 70 % za manj razvite regije; (a) 85 % za manj razvite regije;

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 106 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 55 % za regije v prehodu; (b) 60 % za regije v prehodu;

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 106 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 40 % za bolj razvite regije. (c) 50 % za bolj razvite regije.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
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Člen 106 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stopnja sofinanciranja za Kohezijski sklad 
na ravni vsake prednostne naloge ni višja 
od 70 %:

Stopnja sofinanciranja za Kohezijski sklad 
na ravni vsake prednostne naloge ni višja 
od 85 %:

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 106 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stopnja sofinanciranja za programe 
Interreg ni višja od 70 %.

Stopnja sofinanciranja za programe 
Interreg ni višja od 85 %.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1: Kode za razsežnost „področje intervencije“ – cilj politike št. 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Cilj politike št. 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in 
pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim 
spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj

024
Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ter podporni 
ukrepi

100 % 40 %

025
Prenova obstoječega stanovanjskega fonda za večjo energetsko 
učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni ukrepi

100 % 40 %

026
Prenova javne infrastrukture za večjo energetsko učinkovitost, 
predstavitveni projekti in podporni ukrepi

100 % 40 %

027
Podpora podjetjem, ki ponujajo storitve, ki prispevajo k 
nizkoogljičnemu gospodarstvu in odpornosti na podnebne spremembe

100 % 40 %

028 Energija iz obnovljivih virov: vetrna energija 100 % 40 %

029 Energija iz obnovljivih virov: sončna energija 100 % 40 %

030 Energija iz obnovljivih virov: biomasa 100 % 40 %

031 Energija iz obnovljivih virov: energija morij 100 % 40 %

032 Energija iz drugih obnovljivih virov (vključno z geotermalno energijo) 100 % 40 %

033 Pametni sistemi za distribucijo energije pri srednjih in visokih 
napetostih (vključno z inteligentnimi energetskimi omrežji in sistemi 

100 % 40 %
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IKT) ter povezano shranjevanje

034 Visoko učinkovita soproizvodnja, daljinsko ogrevanje in hlajenje 100 % 40 %

035

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in 
upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno s povečevanjem 
osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 
obvladovanje nesreč)

100 %
100 
%

036

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in 
upravljanje podnebnih tveganj: požari (vključno s povečevanjem 
osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 
obvladovanje nesreč)

100 %
100 
%

037

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in 
upravljanje podnebnih tveganj: drugo, npr. nevihte in suša (vključno s 
povečevanjem ozaveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo 
za obvladovanje nesreč)

100 %
100 
%

038

Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih naravnih tveganj (tj. 
potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer 
tehnoloških nesreč), vključno s povečevanjem osveščenosti, civilno 
zaščito ter sistemi in infrastrukturo za obvladovanje nesreč

0 %
100 
%

039
Oskrba z vodo za prehrano ljudi (infrastruktura za pridobivanje, 
čiščenje, shranjevanje in distribucijo, ukrepi za večjo učinkovitost, 
oskrba s pitno vodo)

0 %
100 
%

040
Gospodarjenje z vodnimi viri in varovanje vodnih virov (vključno z 
upravljanjem povodij, posebnimi ukrepi za prilagoditev podnebnim 
spremembam, ponovno uporabo, zmanjševanjem puščanja)

40 %
100 
%

041 Zbiranje in čiščenje odpadne vode 0 %
100 
%

042
Ravnanje z gospodinjskimi odpadki: ukrepi za preprečevanje, 
minimalizacijo, sortiranje in recikliranje

0 %
100 
%

043
Ravnanje z gospodinjskimi odpadki: mehansko-biološka obdelava, 
toplotna obdelava

0 %
100 
%

044 Ravnanje z gospodarskimi, industrijskimi ali nevarnimi odpadki 0 %
100 
%

045 Spodbujanje uporabe recikliranih materialov kot surovin 0 %
100 
%

046 Sanacija industrijskih območij in kontaminiranih zemljišč 0 %
100 
%

047
Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi 
virov v MSP

40 % 40 %

048 Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa 40 %
100 
%

049 Varstvo, obnova in trajnostno izkoriščanje območij Natura 2000 40 % 100 
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%

050 Varstvo narave in biotske raznovrstnosti, zelena infrastruktura 40 %
100 
%

Predlog spremembe

Cilj politike št. 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in 
pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim 
spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj

024
Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ter podporni 
ukrepi

100 % 40 %

025
Prenova obstoječega stanovanjskega fonda za večjo energetsko 
učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni ukrepi

100 % 40 %

026
Prenova javne infrastrukture za večjo energetsko učinkovitost, 
predstavitveni projekti in podporni ukrepi

100 % 40 %

027
Podpora podjetjem, ki ponujajo storitve, ki prispevajo k 
nizkoogljičnemu gospodarstvu in odpornosti na podnebne spremembe

100 % 40 %

027a
Podpora podjetjem, v katerih potekajo strukturne spremembe za 
spodbujanje nizkoogljičnega gospodarstva in nizkoogljične 
proizvodnje energije

100 % 40 %

028 Energija iz obnovljivih virov: vetrna energija 100 % 40 %

029 Energija iz obnovljivih virov: sončna energija 100 % 40 %

030 Energija iz obnovljivih virov: biomasa 100 % 40 %

031 Energija iz obnovljivih virov: energija morij 100 % 40 %

032 Energija iz drugih obnovljivih virov (vključno z geotermalno energijo) 100 % 40 %

033
Pametni sistemi za distribucijo energije pri srednjih in visokih 
napetostih (vključno z inteligentnimi energetskimi omrežji in sistemi 
IKT) ter povezano shranjevanje

100 % 40 %

034 Visoko učinkovita soproizvodnja, daljinsko ogrevanje in hlajenje 100 % 40 %

035

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in 
upravljanje podnebnih tveganj: poplave (vključno s povečevanjem 
osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 
obvladovanje nesreč)

100 %
100 
%

036

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in 
upravljanje podnebnih tveganj: požari (vključno s povečevanjem 
osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za 
obvladovanje nesreč)

100 %
100 
%

037

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in 
upravljanje podnebnih tveganj: drugo, npr. nevihte in suša (vključno s 
povečevanjem ozaveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo 
za obvladovanje nesreč)

100 %
100 
%
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038

Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih naravnih tveganj (tj. 
potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer 
tehnoloških nesreč), vključno s povečevanjem osveščenosti, civilno 
zaščito ter sistemi in infrastrukturo za obvladovanje nesreč

0 %
100 
%

039
Oskrba z vodo za prehrano ljudi (infrastruktura za pridobivanje, 
čiščenje, shranjevanje in distribucijo, ukrepi za večjo učinkovitost, 
oskrba s pitno vodo)

0 %
100 
%

040
Gospodarjenje z vodnimi viri in varovanje vodnih virov (vključno z 
upravljanjem povodij, posebnimi ukrepi za prilagoditev podnebnim 
spremembam, ponovno uporabo, zmanjševanjem puščanja)

40 %
100 
%

041 Zbiranje in čiščenje odpadne vode 0 %
100 
%

042
Ravnanje z gospodinjskimi odpadki: ukrepi za preprečevanje, 
minimalizacijo, sortiranje in recikliranje

0 %
100 
%

043
Ravnanje z gospodinjskimi odpadki: mehansko-biološka obdelava, 
toplotna obdelava

0 %
100 
%

044 Ravnanje z gospodarskimi, industrijskimi ali nevarnimi odpadki 0 %
100 
%

045 Spodbujanje uporabe recikliranih materialov kot surovin 0 %
100 
%

046 Sanacija industrijskih območij in kontaminiranih zemljišč 0 %
100 
%

046 a Sanacija premogovniških regij 0 %
100 
%

047
Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi 
virov v MSP

40 % 40 %

048 Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa 40 %
100 
%

049 Varstvo, obnova in trajnostno izkoriščanje območij Natura 2000 40 %
100 
%

050 Varstvo narave in biotske raznovrstnosti, zelena infrastruktura 40 %
100 
%

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1: Kode za razsežnost „področje intervencije“ – cilj politike št. 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Cilj politike št. 3: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti 
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IKT

051
IKT: zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (hrbtenično omrežje / 
vmesno povezovalno omrežje)

0 % 0 %

052
IKT: zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (dostop/lokalna 
zanka, katere učinkovitost je enakovredna namestitvi optičnih vlaken do 
razdelilne točke na končni lokaciji za večstanovanjske objekte)

0 % 0 %

053
IKT: zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (dostop/lokalna 
zanka, katere učinkovitost je enakovredna namestitvi optičnih vlaken do 
razdelilne točke na končni lokaciji za stanovanjske in poslovne objekte) 

0 % 0 %

054
IKT: zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (dostop/lokalna 
zanka, katere učinkovitost je enakovredna namestitvi optičnih vlaken do 
bazne postaje za naprednejšo brezžično komunikacijo) 

0 % 0 %

055
IKT: druge vrste infrastrukture IKT (vključno z obsežnimi 
računalniškimi viri/opremo, podatkovnimi centri , senzorji in drugo 
brezžično opremo)

0 % 0 %

056 Novo zgrajene avtoceste in ceste – osrednje omrežje TEN-T 0 % 0 %

057 Novo zgrajene avtoceste in ceste – celostno omrežje TEN-T 0 % 0 %

058
Novo zgrajene sekundarne cestne povezave na cestna omrežja in 
vozlišča TEN-T

0 % 0 %

059 Novo zgrajene druge nacionalne, regionalne in lokalne dovozne ceste 0 % 0 %

060
Obnovljene ali posodobljene avtoceste in ceste – osrednje omrežje TEN-
T

0 % 0 %

061
Obnovljene ali posodobljene avtoceste in ceste – celostno omrežje TEN-
T

0 % 0 %

062
Druge obnovljene ali posodobljene ceste (avtoceste ter nacionalne, 
regionalne ali lokalne ceste)

0 % 0 %

063 Digitalizacija prometa: cestni promet 40 % 0 %

064 Novo zgrajene železnice – osrednje omrežje TEN-T 100 % 40 %

065 Novo zgrajene železnice – celostno omrežje TEN-T 100 % 40 %

066 Druge novo zgrajene železnice 100 % 40 %

067 Obnovljene ali posodobljene železnice – osrednje omrežje TEN-T 0 % 40 %

068 Obnovljene ali posodobljene železnice – celostno omrežje TEN-T 0 % 40 %

069 Druge obnovljene ali posodobljene železnice 0 % 40 %

070 Digitalizacija prometa: železniški promet 40 % 0 %

071 Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) 0 % 40 %

072 Gibljiva sredstva železnic 40 % 40 %

073 Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet 100 % 40 %

074 Vozni park za okolju prijazen mestni promet 100 % 40 %
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075 Kolesarska infrastruktura 100 %
100 
%

076 Digitalizacija mestnega prometa 40 % 0 %

077 Infrastruktura za alternativna goriva 100 % 40 %

078 Multimodalni prevoz (TEN-T) 40 % 40 %

079 Multimodalni prevoz (ne mestni) 40 % 40 %

080 Pomorska pristanišča (TEN-T) 40 % 0 %

081 Druga pomorska pristanišča 40 % 0 %

082 Celinske vodne poti in pristanišča (TEN-T) 40 % 0 %

083 Celinske vodne poti in pristanišča (regionalni in lokalni) 40 % 0 %

084 Digitalizacija prometa: drugi načini prevoza 40 % 0 %

Predlog spremembe

Cilj politike št. 3: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti 
IKT

051
IKT: zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (hrbtenično omrežje / 
vmesno povezovalno omrežje)

100 % 0 %

052
IKT: zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (dostop/lokalna 
zanka, katere učinkovitost je enakovredna namestitvi optičnih vlaken do 
razdelilne točke na končni lokaciji za večstanovanjske objekte)

100 % 0 %

053
IKT: zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (dostop/lokalna 
zanka, katere učinkovitost je enakovredna namestitvi optičnih vlaken do 
razdelilne točke na končni lokaciji za stanovanjske in poslovne objekte) 

100 % 0 %

054
IKT: zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja (dostop/lokalna 
zanka, katere učinkovitost je enakovredna namestitvi optičnih vlaken do 
bazne postaje za naprednejšo brezžično komunikacijo) 

100 % 0 %

055
IKT: druge vrste infrastrukture IKT (vključno z obsežnimi 
računalniškimi viri/opremo, podatkovnimi centri , senzorji in drugo 
brezžično opremo)

100 % 0 %

056 Novo zgrajene avtoceste, mostovi in ceste – osrednje omrežje TEN-T 50 % 0 %

057 Novo zgrajene avtoceste, mostovi in ceste – celostno omrežje TEN-T 50 % 0 %

058
Novo zgrajene sekundarne cestne povezave na cestna omrežja in 
vozlišča TEN-T

50 % 0 %

059 Novo zgrajene druge nacionalne, regionalne in lokalne dovozne ceste 0 % 0 %

059a
Kontrola in nadgradnja obstoječih cestnih mostov in predorov zaradi 
varnosti

0 % 0 %

060
Obnovljene ali posodobljene avtoceste, mostovi in ceste – osrednje 
omrežje TEN-T

0 % 0 %
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061
Obnovljene ali posodobljene avtoceste, mostovi in ceste – celostno 
omrežje TEN-T

0 % 0 %

062
Druge obnovljene ali posodobljene ceste (avtoceste ter nacionalne, 
regionalne ali lokalne ceste)

0 % 0 %

063 Digitalizacija prometa: cestni promet 100 % 0 %

064 Novo zgrajene železnice – osrednje omrežje TEN-T 100 % 40 %

065 Novo zgrajene železnice – celostno omrežje TEN-T 100 % 40 %

066 Druge novo zgrajene železnice 100 % 40 %

067 Obnovljene ali posodobljene železnice – osrednje omrežje TEN-T 100 % 40 %

068 Obnovljene ali posodobljene železnice – celostno omrežje TEN-T 100 % 40 %

068 a
Ponovna vzpostavitev regionalnih čezmejnih železniških povezav, ki so 
bile opuščene ali odstranjene (manjkajoče povezave)

0 % 0 %

069 Druge obnovljene ali posodobljene železnice 100 % 40 %

069 a Obnovljena ali posodobljena letališča

069 b
Kontrola in nadgradnja obstoječih železniških mostov in predorov 
zaradi varnosti 

0 % 0 %

070 Digitalizacija prometa: železniški promet 100 % 0 %

071 Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) 100 % 40 %

071 a Rečni informacijski sistem (RIS)

072 Gibljiva sredstva železnic 40 % 40 %

073 Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet 100 % 40 %

074 Vozni park za okolju prijazen mestni promet 100 % 40 %

075 Infrastruktura za kolesarjenje in hojo 100 %
100 
%

076 Digitalizacija mestnega prometa 100 %
100
%

077 Infrastruktura za alternativna goriva 100 %
100 
%

078 Multimodalni prevoz (TEN-T) 100 %
100 
%

079 Multimodalni prevoz (ne mestni) 100 %
100 
%

079 a
Sistemi deljene mobilnosti, povezani z javnim prevozom v podeželskih 
območjih (projekti SMARTA)

0 % 0 %

080 Pomorska pristanišča (TEN-T) 40 % 0 %

081 Druga pomorska pristanišča 40 % 0 %

081 a Čezmejni pomorski prevoz na kratkih razdaljah v okviru pomorskih 0 % 0 %
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avtocest

082 Celinske vodne poti in pristanišča (TEN-T) 40 % 0 %

083 Celinske vodne poti in pristanišča (regionalni in lokalni) 40 % 0 %

084 Digitalizacija prometa: drugi načini prevoza 100 %
100 
%

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga IV – tabela – točka 2 – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Bolj zelena, 
nizkoogljična Evropa 
s spodbujanjem 
prehoda na čisto in 
pravično energijo, 
zelene in modre 
naložbe, krožno 
gospodarstvo, 
prilagajanje 
podnebnim 
spremembam ter 
preprečevanje in 
upravljanje tveganj

ESRR in Kohezijski 
sklad: 2.4. 
Spodbujanje 
prilagajanja 
podnebnim 
spremembam ter 
preprečevanje tveganj 
in krepitev odpornosti 
na nesreče

Učinkovit okvir za 
obvladovanje tveganja 
nesreč

Vzpostavljen je 
nacionalni ali 
regionalni načrt za 
obvladovanje tveganja 
nesreč, skladen z 
obstoječimi 
strategijami za 
prilagajanje 
podnebnim 
spremembam, in 
vključuje:

1. opis ključnih 
tveganj, ocenjenih v 
skladu z določbami 
člena 6(a) Sklepa št. 
1313/2013/EU, ki 
odražajo sedanje in 
dolgoročne grožnje 
(25–35 let). Ocena 
podnebnih tveganj 
temelji na napovedih 
in scenarijih 
podnebnih sprememb;

2. opis 
preprečevanja nesreč 
ter ukrepov 
pripravljenosti in 
odziva za 
obravnavanje ključnih 
ugotovljenih tveganj. 
Ukrepi se prednostno 
razvrstijo v 
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sorazmerju s tveganji 
in njihovim 
gospodarskim 
učinkom, vrzelim 
glede zmogljivosti1 ter 
uspešnostjo in 
učinkovitostjo, in sicer 
ob upoštevanju 
morebitnih alternativ;

3. informacije o 
proračunskih in 
finančnih sredstvih in 
mehanizmih, ki so na 
voljo za kritje stroškov 
delovanja in 
vzdrževanja v zvezi s 
preventivo, 
pripravljenostjo in 
odzivom.

__________________

1 Kakor je ocenjeno v oceni zmožnosti obvladovanja tveganja, ki se zahteva v skladu s 
členom 6(c) Sklepa št. 1313/2013.

Predlog spremembe

2. Bolj zelena, 
nizkoogljična Evropa 
s spodbujanjem 
prehoda na čisto in 
pravično energijo, 
zelene in modre 
naložbe, krožno 
gospodarstvo, 
prilagajanje 
podnebnim 
spremembam ter 
preprečevanje in 
upravljanje tveganj

ESRR in Kohezijski 
sklad: Spodbujanje 
prilagajanja 
podnebnim in 
strukturnim
spremembam ter 
preprečevanje tveganj 
in krepitev odpornosti 
na nesreče

Učinkovit okvir za 
obvladovanje tveganja 
nesreč

Vzpostavljen je 
nacionalni ali 
regionalni načrt za 
obvladovanje tveganja 
nesreč, skladen z 
obstoječimi 
strategijami za 
prilagajanje 
podnebnim 
spremembam, in 
vključuje:

1. opis ključnih 
tveganj, ocenjenih v 
skladu z določbami 
člena 6(a) Sklepa št. 
1313/2013/EU, ki 
odražajo sedanje in 
dolgoročne grožnje 
(25–35 let). Ocena 
podnebnih tveganj 
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temelji na napovedih 
in scenarijih 
podnebnih sprememb;

2. opis 
preprečevanja nesreč 
ter ukrepov 
pripravljenosti in 
odziva za 
obravnavanje ključnih 
ugotovljenih tveganj. 
Ukrepi se prednostno 
razvrstijo v 
sorazmerju s tveganji 
in njihovim 
gospodarskim 
učinkom, vrzelim 
glede zmogljivosti1 ter 
uspešnostjo in 
učinkovitostjo, in sicer 
ob upoštevanju 
morebitnih alternativ;

3. informacije o 
proračunskih in 
finančnih sredstvih in 
mehanizmih, ki so na 
voljo za kritje stroškov 
delovanja in 
vzdrževanja v zvezi s 
preventivo, 
pripravljenostjo in 
odzivom.

__________________

1 Kakor je ocenjeno v oceni zmožnosti obvladovanja tveganja, ki se zahteva v skladu s 
členom 6(c) Sklepa št. 1313/2013.
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Predlog uredbe
Priloga IV – tabela – točka 3 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3. Bolj povezana 
Evropa z izboljšanjem 
mobilnosti in 
regionalne 
povezljivosti IKT

ESRR in Kohezijski 
sklad:

Celovito načrtovanje 
prometa na ustrezni 
ravni

Vzpostavljeno je 
večmodalno kartiranje 
obstoječe in 
načrtovane 
infrastrukture do leta 
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2030, ki:

3.2 Razvoj 
trajnostnega, 
pametnega, varnega in 
intermodalnega 
omrežja TEN-T, ki je 
odporno na podnebne 
spremembe

1. vključuje 
ekonomsko 
utemeljitev 
načrtovanih naložb, 
temelječo na zanesljivi 
analizi povpraševanja 
in modeliranju 
prometa, pri čemer bi 
bilo treba upoštevati 
pričakovan vpliv 
liberalizacije železnic;

2. odraža načrte 
za kakovost zraka, pri 
čemer se upoštevajo 
zlasti nacionalni 
načrti za 
razogljičenje;

3. vključuje 
naložbe v koridorje 
osrednjega omrežja 
TEN-T, kot so 
opredeljeni v Uredbi 
(EU) št. 1316/2013, v 
skladu z zadevnimi 
načrti dela TEN-T;

4. za naložbe 
izven osrednjega 
omrežja TEN-T 
zagotavlja 
dopolnjevanje z 
zagotavljanjem 
zadostne povezljivosti 
regij in lokalnih 
skupnosti z osrednjim 
omrežjem TEN-T ter 
njegovimi vozlišči;

5. zagotavlja 
interoperabilnost 
železniškega omrežja 
z uvedbo ERTMS, ki 
je skladen z osnovno 
konfiguracijo 3 in 
zajema vsaj evropski 
načrt za uvedbo;

6. spodbuja 
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večmodalnost z 
opredelitvijo potreb po 
večmodalnih ali 
tovornih in potniških 
terminalih oziroma 
terminalih za 
pretovarjanje ter 
aktivnih načinih;

7. vključuje 
ukrepe za spodbujanje 
alternativnih goriv, 
skladne z 
nacionalnimi okviri 
politike;

8. vključuje 
oceno tveganja za 
varnost v cestnem 
prometu, v skladu z 
obstoječimi 
nacionalnimi 
strategijami za varnost 
v cestnem prometu, 
skupaj s kartiranjem 
trenutnega stanja 
prizadetih cest in 
odsekov ter z 
zagotavljanjem 
ustreznih prednostnih 
naložb;

9. zagotavlja 
informacije o 
proračunskih in 
finančnih sredstvih, 
ki ustrezajo 
načrtovanim 
naložbam in so 
potrebna za kritje 
stroškov delovanja in 
vzdrževanja 
obstoječih in 
načrtovanih 
infrastruktur.

Predlog spremembe

3. Bolj 
povezana 

ESRR in 
Kohezijski 

Celovito 
načrtovanje 

Vzpostavljeno je večmodalno kartiranje 
obstoječe in načrtovane infrastrukture do leta 
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Evropa z 
izboljšanjem 
mobilnosti in 
regionalne 
povezljivosti 
IKT

sklad: prometa na 
ustrezni ravni

2030, ki:

3.2 Razvoj 
trajnostnega, 
pametnega, 
varnega in 
intermodalneg
a omrežja 
TEN-T, ki je 
odporno na 
podnebne 
spremembe

-1a. zahteva, da se zagotovi socialna, 
ekonomska in teritorialna kohezija ter na 
splošno dokončanje manjkajočih povezav in 
odprava ozkih grl na omrežju TEN-T, kar 
pomeni naložbe tudi v materialno 
infrastrukturo;

1. vključuje ekonomsko utemeljitev 
načrtovanih naložb, temelječo na zanesljivi 
analizi povpraševanja in modeliranju 
prometa, pri čemer bi bilo treba upoštevati 
pričakovan vpliv odprtja trgov železniškega 
prevoza;

2. odraža načrte za kakovost zraka, pri 
čemer se upoštevajo zlasti nacionalne 
strategije za zmanjšanje emisij v prometnem 
sektorju;

3. vključuje naložbe v koridorje 
osrednjega omrežja TEN-T, kot so 
opredeljeni v Uredbi (EU) št. 1316/2013, v 
skladu z zadevnimi načrti dela TEN-T, ter v 
predhodno določene dele celovitega 
omrežja;

4. za naložbe izven osrednjega omrežja 
TEN-T zagotavlja dopolnjevanje z 
zagotavljanjem zadostne povezljivosti 
mestnih omrežij, regij in lokalnih skupnosti z 
osrednjim omrežjem TEN-T ter njegovimi 
vozlišči;

5. zagotavlja interoperabilnost 
železniškega omrežja z uvedbo ERTMS, ki je 
skladen z osnovno konfiguracijo 3 in zajema 
vsaj evropski načrt za uvedbo;

6. spodbuja večmodalnost z 
opredelitvijo potreb po večmodalnih ali 
tovornih in potniških terminalih oziroma 
terminalih za pretovarjanje ter aktivnih 
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načinih;

7. vključuje ukrepe za spodbujanje 
alternativnih goriv, skladne z nacionalnimi 
okviri politike;

8. vključuje oceno tveganja za varnost v 
cestnem prometu, v skladu z obstoječimi 
nacionalnimi strategijami za varnost v 
cestnem prometu, skupaj s kartiranjem 
trenutnega stanja prizadetih cest in odsekov 
ter z zagotavljanjem ustreznih prednostnih 
naložb;

9a. spodbuja trajnostne regionalne in 
čezmejne pobude glede turizma, ki prinašajo 
koristi tako za turiste kot za prebivalce, kot 
je povezovanje omrežja EuroVelo z 
vseevropskim železniškim omrežjem.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga XXII – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zneskom, pridobljenim v skladu s 
točko (5) za posamezno regijo na ravni 
NUTS 2, se prišteje znesek dodeljene letne 
premije v višini 400 EUR na osebo, vendar 
le za z deležem prebivalstva regije 
pomnoženo neto migracijo iz držav zunaj 
EU v zadevno državo članico od 
1. januarja 2013.

6. Zneskom, pridobljenim v skladu s 
točko (5) za posamezno regijo na ravni 
NUTS 2, se prišteje znesek dodeljene letne 
premije v višini 1000 EUR na osebo, 
vendar le za z deležem prebivalstva regije 
pomnoženo neto migracijo iz držav zunaj 
EU v zadevno državo članico od 
1. januarja 2013.

Obrazložitev

Ob upoštevanju migracij je vključevanje ključno za uspešen regionalni razvoj.
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Predlog uredbe
Priloga XXII – točka 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Znesku, pridobljenemu v skladu s 
točko (5) za regije na ravni NUTS 2, ki so 
za premogovne regije, se prišteje znesek 
500 EUR za vsako delovno mesto, ki je 
bilo prestrukturirano ali izgubljeno na 
podlagi strukturne spremembe za 
brezogljično oskrbo z energijo.

Obrazložitev

Upad pridobivanja premoga in prehod na alternativne vire energije, kar zahteva tudi 
evropska podnebna politika, v nekaterih regijah, kjer se je doslej pridobival premog, 
pomenita velike izzive. Zlasti za premogovne regije postopna opustitev premoga pomeni 
gospodarske obremenitve in tveganja za delovna mesta. Ta strukturna sprememba se mora 
pospremiti, podpirati in razvijati kot družbeno vzdržna.
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