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UREDBA (EU) št. 1300/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 17. decembra 2013
o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
za pomorstvo in ribištvo. Navedena uredba predstavlja
novi okvir za evropske strukturne in investicijske sklade,
vključno s Kohezijskim skladom. Zato je treba opredeliti
naloge Kohezijskega sklada glede na ta okvir in namen,
kot je Kohezijski sklad določen v PDEU.

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
drugega odstavka člena 177 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

(3)

Predpisati bi bilo treba posebne določbe o vrsti dejavno
sti, ki jih lahko podpre Kohezijski sklad, z namenom
prispevati k prednostnim naložbam v okviru tematskih
ciljev, določenih v Uredbi (EU) št. 1303/2013.

(4)

Unija bi morala imeti možnost s Kohezijskim skladom
prispevati k ukrepom za uresničevanje svojih okoljskih
ciljev, v skladu s členoma 11 in 191 PDEU, in sicer na
področju energetske učinkovitosti in obnovljive energije,
ter v prometnem sektorju izven vseevropskih omrežij na
področju železniškega, rečnega in morskega prometa ter
kar zadeva intermodalne prometne sisteme in njihovo
interoperabilnost, upravljanje cestnega, morskega in
zračnega prometa, čist urbani promet in javni promet.

(5)

Ponovno bi bilo treba opozoriti, da se v primerih, ko so
stroški ukrepov na podlagi člena 192(1) PDEU ocenjeni
kot nesorazmerni za javne organe določene države
članice in ko se zagotovi finančna podpora iz Kohezij
skega sklada v skladu s členom 192(5) PDEU, vseeno
uporablja načelo onesnaževalec plača.

(6)

Projekti vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ki
jih podpira Kohezijski sklad, morajo biti usklajeni s smer
nicami, določenimi v Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evrop
skega parlamenta in Sveta (4). Z namenom osredotočenja
prizadevanj v tem oziru bi bilo treba prednost nameniti
projektom skupnega interesa, kot so opredeljeni v nave
deni uredbi.

(7)

Naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki
izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k Direktivi
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5), ne bi
smele biti upravičene do podpore iz Kohezijskega sklada,
saj so že deležne finančne podpore v okviru navedene

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim
parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Prvi odstavek člena 174 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (PDEU) določa, da mora Unija razvijati in izvajati
svoje dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene ekonomske,
socialne in teritorialne kohezije. Kohezijski sklad, ustano
vljen s to uredbo, bi zato moral zagotoviti finančni
prispevek za projekte na področju okolja in vseevropskih
omrežij v okviru prometne infrastrukture.

V Uredbi (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta (3) so predpisane določbe, skupne Evropskemu
skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskemu social
nemu skladu, Kohezijskemu skladu, Evropskemu kmetij
skemu skladu za razvoj podeželja ter Evropskemu skladu

(1) UL C 191, 29.6.2012, str. 38.
(2) UL C 225, 27.7.2012, str. 143.
(3) Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembru 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij
skem skladu in Evropskem pomorskem in ribiškem skladu ter o
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Glej stran 320 tega
uradnega lista).

(4) Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembru 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega
prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL
L 348, 20.12.2013, str. 1).
(5) Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Dire
ktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).
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direktive. Ta izključitev ne bi smela omejevati možnosti
uporabe Kohezijskega sklada za podporo dejavnosti, ki
niso navedene v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, čeprav
bi te dejavnosti izvajali isti gospodarski subjekti in bi
vključevale dejavnosti, kot so naložbe v energetsko učin
kovitost soproizvodnje toplote in energije ter omrežij za
daljinsko ogrevanje, pametnih sistemov za distribucijo,
hrambo in prenos energije ter ukrepov za zmanjšanje
onesnaževanja zraka, čeprav je eden od posrednih
učinkov takšnih dejavnosti tudi zmanjšanje emisij toplo
grednih plinov ali pa so navedeni v nacionalnem načrtu
iz Direktive 2003/87/ES.

(8)

(9)

Naložbe v stanovanja, ki niso povezane s spodbujanjem
energetske učinkovitosti ali uporabe obnovljive energije,
ne morejo biti upravičene do podpore iz Kohezijskega
sklada, saj so zunaj obsega podpore iz Kohezijskega
sklada, kakor je opredeljeno v PDEU.

Za pospešitev razvoja prometne infrastrukture v Uniji bi
moral Kohezijski sklad podpirati projekte prometne infra
strukture z evropsko dodano vrednostjo, določene v
Uredbi (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta (1) v celotnem znesku 10 000 000 000 EUR. Dode
litev podpore iz Kohezijskega sklada za te projekte bi
morala biti skladna s pravili iz člena 92(6) Uredbe (EU)
št. 1303/2013. V skladu z Uredbo (EU) št. 1316/2013 bi
morala biti podpora na voljo zgolj državam članicam, ki
so upravičene do financiranja iz Kohezijskega sklada, po
stopnjah sofinanciranja, ki se uporabljajo za ta sklad.

(10)

Pomembno je zagotoviti, da se pri spodbujanju naložb v
obvladovanje tveganj upoštevajo posebna tveganja na
regionalni, čezmejni in mednarodni ravni.

(11)

Treba bi bilo zagotoviti dopolnjevanje in sinergije med
ukrepi, ki jih podpirajo Kohezijski sklad, ESRR, cilj
"evropsko teritorialno sodelovanje" in Instrument za
povezovanje Evrope, da bi preprečili podvajanje prizade
vanj in zagotovili optimalno povezovanje različnih vrst
infrastrukture na lokalni, regionalni in nacionalni ravni
ter po vsej Uniji.

(1) Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in
11. decembru 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za
Evrope, o spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in
uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348,
str. 129).

Sveta z dne
povezovanje
razveljavitvi
20.12.2013,

20.12.2013

(12)

Zaradi posebnih potreb Kohezijskega sklada in v skladu s
strategijo Unije za pametno, trajnostno in vključujočo
rast je treba v okviru vsakega tematskega cilja iz Uredbe
(EU) št. 1303/2013 ukrepe, ki so posebej povezani s
Kohezijskim skladom, določiti kot "prednostne naložbe".
Pri teh prednostnih naložbah bi bilo treba podrobno
opredeliti cilje, ki se medsebojno ne izključujejo in h
katerim bo Kohezijski sklad prispeval sredstva. Take
prednostne naložbe bi morale tvoriti osnovo za oprede
litev posebnih ciljev v okviru operativnih programov, ki
upoštevajo potrebe in značilnosti programskega področja.
Da bi s skupnim izvajanjem povečali prožnost in zmanj
šali upravno breme, bi bilo treba v okviru posameznih
tematskih ciljev prednostne naložbe ESRR in Kohezij
skega sklada uskladiti.

(13)

Za oceno celotnega napredka na ravni Unije pri izvajanju
operativnih programov bi bilo treba v prilogi k tej uredbi
določiti skupni sklop kazalnikov učinka. Ti kazalniki bi
morali ustrezati naložbeni prednostni nalogi in vrsti
ukrepa, ki prejema podporo v skladu s to uredbo ter
ustreznimi določbami Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Skupne kazalnike učinka bi bilo treba dopolniti s kazal
niki rezultatov za posamezne programe in po potrebi s
kazalniki učinka za posamezne programe.

(14)

Da se ta uredba spremeni v zvezi z nekaterimi nebistve
nimi elementi, bi bilo treba na Komisijo prenesti poobla
stila, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v
zvezi s spremembo seznama skupnih kazalnikov učinka
iz Priloge I k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija
pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posveto
vanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi
morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evrop
skemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na
ustrezen način.

(15)

Ker cilja te uredbe, in sicer okrepiti ekonomsko, socialno
in teritorialno kohezijo Unije v interesu spodbujanja traj
nostnega razvoja, države članice ne morejo zadovoljivo
doseči, temveč se ta cilj zaradi obsega razlik med stop
njami razvoja posameznih regij, zaostalosti regij z najbolj
omejenimi možnostmi ter omejenih finančnih virov
držav članic in regij lažje doseže na ravni Unije, lahko
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti
iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom
sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega
tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.
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Glede na to, da ta uredba nadomešča Uredbo Sveta
(ES) št. 1084/2006 (1), bi bilo treba navedeno uredbo
razveljaviti. Kljub temu pa ta uredba ne bi smela vplivati
na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje pomoči, ki jo je
Komisija odobrila na podlagi Uredbe (ES) št. 1084/2006
ali katerega koli drugega predpisa, ki ureja to pomoč na
dan 31. Decembra 2013. Navedena uredba ali druga taka
veljavna zakonodaja bi se posledično po 31. decembru
2013 morala še naprej uporabljati za to pomoč ali
zadevne operacije do njihovega zaključka. Zahtevki za
pomoč, vloženi ali odobreni na podlagi Uredbe
(ES) št. 1084/2006, bi morali ostati veljavni.
Da se čim hitreje omogoči uporaba ukrepov, predvidenih
v tej uredbi, bi ta uredba morala začeti veljati dan po
objavi v Uradnem listu Evropske Unije –
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(c) naložb v stanovanjske objekte, razen če so povezane s spod
bujanjem energetske učinkovitosti ali uporabe obnovljive
energije;

(d) proizvodnje, predelave ter trženja tobaka in tobačnih izdel
kov;

(e) podjetij v težavah, kot je določeno v pravilih Unije o
državnih pomočeh;

(f) naložb v letališko infrastrukturo, razen če so povezane z
varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za
blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega okoljskega
vpliva.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Ustanovitev Kohezijskega sklada in predmet urejanja
1.
Kohezijski sklad se ustanovi z namenom okrepitve
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije Unije v interesu
spodbujanja trajnostnega razvoja.
2.
Ta uredba določa naloge Kohezijskega sklada in obseg
njegove podpore pri cilju "naložbe za rast in delovna mesta"
iz člena 81 Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Člen 2
Obseg podpore iz Kohezijskega sklada
1.
Kohezijski sklad ob zagotavljanju ustreznega ravnotežja in
v skladu z naložbenimi in infrastrukturnimi potrebami, značil
nimi za vsako državo članico, podpira:
(a) naložbe v okolje, vključno s področji, povezanimi s trajnos
tnim razvojem in energijo, ki predstavljajo okoljske koristi;
(b) TEN-T, skladno s smernicami, sprejetimi z Uredbo
(EU) št. 1315/2013;

Člen 3
Podpora Kohezijskega sklada za projekte prometne
infrastrukture v okviru Instrumenta za povezovanje
Evrope
Kohezijski sklad podpira projekte prometne infrastrukture
z evropsko dodano vrednostjo, predvidene v Uredbi
(EU) št. 1316/2013, v znesku 10 000 000 000 EUR, v skladu
s členom 92(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Člen 4
Prednostne naložbe
Kohezijski sklad podpira naslednje prednostne naložbe v
okviru tematskih ciljev iz prvega odstavka člena 9 Uredbe
(EU) št. 1303/2013, v skladu z razvojnimi potrebami in poten
cialom za rast iz točke (a)(i) člena 15(1) navedene uredbe,
določenimi v partnerskem sporazumu:

(a) podpiranje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih s/z:

(i) spodbujanjem proizvodnje in distribucije energije, ki
izvira iz obnovljivih virov;

(c) tehnično pomoč.
2.

Kohezijski sklad ne podpira:

(a) razgradnje ali gradnje jedrskih elektrarn;
(b) naložb v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo
iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES;
(1) Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi
Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94
(UL L 210, 31.7.2006, str. 79).

(ii) spodbujanjem energetske učinkovitosti in uporabe
obnovljive energije v podjetjih;

(iii) spodbujanjem energetske učinkovitosti, pametnega
gospodarjenja z energijo in uporabe obnovljive energije
v javni infrastrukturi, vključno z javnimi poslopji, in v
stanovanjskem sektorju;

(iv) razvijanjem in uporabljanjem pametnih distribucijskih
sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih;
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(v) spodbujanjem nizkoogljičnih strategij za vse vrste
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbu
janjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi;
(vi) spodbujanjem uporabe soproizvodnje toplote in ener
gije z visokim izkoristkom na podlagi povpraševanja po
koristni toploti;
(b) spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter
preprečevanja in obvladovanja tveganj s:
(i) podpiranjem naložb za prilagajanje podnebnim spre
membam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosi
stemu;
(ii) spodbujanjem naložb za obravnavo posebnih tveganj,
zagotavljanjem pripravljenosti na nesreče in razvijanjem
sistemov za obvladovanje nesreč;
(c) ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite
uporabe virov z/s:
(i) vlaganjem v sektor za ravnanje z odpadki za izpolnitev
zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za
zadovoljitev naložbenih potreb, opredeljenih s strani
držav članic in ki presegajo te zahteve;
(ii) vlaganjem v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega
reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev nalož
benih potreb, opredeljenih s strani držav članic in ki
presegajo te zahteve;
(iii) varovanjem in obnavljanjem biotske raznovrstnosti in
tal ter spodbujanjem ekosistemskih storitev, vključno z
omrežjem Natura 2000 in zelenih infrastruktur;
(iv) sprejemanjem ukrepov za izboljšanje urbanega okolja,
oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka
preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spod
bujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa;

20.12.2013

vključno s celinskimi plovnimi potmi in pomorskim
prometom, pristanišči, multimodalnimi povezavami in
letališko infrastrukturo, za spodbujanje trajnostne regio
nalne in lokalne mobilnosti;

(iii) razvijanjem in obnavljanjem celovitih, visokokakovos
tnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spod
bujanjem ukrepov za zmanjševanje hrupa;

(e) izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in
zainteresiranih strani ter učinkovito javno upravo z ukrepi
za krepitev institucionalne zmogljivosti in učinkovitosti
javnih uprav in javnih storitev, povezanih z izvajanjem
Kohezijskega sklada.

Člen 5
Kazalniki
1.
V skladu s členom 27(4) ter točko (b)(ii) in (iv) ter točko
(c)(ii) in (iv) člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se upora
bijo skupni kazalniki učinka, kakor so določeni v Prilogi I k tej
uredbi, kazalniki rezultata za posamezne programe in po
potrebi kazalniki učinka za posamezne programe.

2.
Za skupne kazalnike učinka in kazalnike učinka za posa
mezne programe se izhodiščna vrednost določi pri nič. Zbirne
številčno ovrednotene ciljne vrednosti za te kazalnike se dolo
čijo za leto 2023.

3.
Za kazalnike rezultata za posamezne programe, ki zade
vajo prednostne naložbe, se za izhodiščne vrednosti uporabijo
najnovejši razpoložljivi podatki, cilji pa se določijo za leto
2023. Cilji se lahko izrazijo številčno ovrednoteno ali opisno.

4.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegi
ranih aktov v skladu s členom 7, da se z namenom prilagoditev
spremeni seznam skupnih kazalnikov učinka, določenih v
Prilogi I, kjer je to upravičeno za zagotovitev učinkovitega
ovrednotenja napredka pri operativnem izvajanju programa.

Člen 6
(d) spodbujanje trajnostnega prometa in odpravo ozkih grl v
ključnih omrežnih infrastrukturah s/z:
(i) podpiranjem multimodalnega enotnega evropskega
prometnega območja z vlaganjem v TEN-T;
(ii) razvijanjem in izboljšanjem okolju prijaznih (vključno z
manj hrupnimi) in nizkoogljičnih prevoznih sistemov,

Prehodne določbe
1.
Ta uredba ne vpliva na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje,
vključno s popolno ali delno razveljavitvijo, pomoči, ki jo je
Komisija odobrila na podlagi Uredbe (ES) št. 1084/2006 ali
katerega koli drugega zakonodajnega akta, ki se uporablja za
to pomoč na dan 31. decembra 2013. Navedena uredba ali
druga taka veljavna zakonodaja se posledično po 31. decembru
2013 še naprej uporablja za to pomoč ali zadevne operacije do
njihovega zaključka. Za namene tega odstavka pomoč zajema
operativne programe in velike projekte.
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2.
Zahtevki za pomoč, vloženi ali odobreni na podlagi
Uredbe (ES) št. 1084/2006, ostanejo veljavni.
Člen 7
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Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred
iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Izvajanje pooblastila

Člen 8

1.
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno
na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

Razveljavitev

2.
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(4)
se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 21. decembru
2013 do 31. decembra 2020.
3.
Pooblastilo iz člena 5(4) lahko kadar koli prekliče Evropski
parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati
prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne
učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske
unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne
vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Brez poseganja v člen 6 te uredbe, se Uredba (ES) št. 1084/2006
razveljavi z učinkom od 1. Januarja 2014.
Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se razume kot sklicevanje
na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz
Priloge II.
Člen 9
Pregled
Evropski parlament in Svet to uredbo pregledata
31. decembra 2020 v skladu s členom 177 PDEU.

4.
Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno
uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.
Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(4), začne veljati
le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegira
nemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila

do

Člen 10
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Evropski parlament
Predsednik

Za Svet
Predsednik

M. SCHULZ

R. ŠADŽIUS
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PRILOGA I
SKUPNI KAZALNIKI UČINKA ZA KOHEZIJSKI SKLAD
ENOTA

IME

Okolje
Trdni odpadki

tone/leto

dodatne zmogljivosti za recikliranje odpadkov

Oskrba z vodo

osebe

dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo

Čiščenje odpadne vode

populacijski ekvivalent

dodatni prebivalci,
odpadne vode

Preprečevanje in obvladovanje tvega
nja

osebe

prebivalci, deležni ukrepov varstva pred poplavami

osebe

prebivalci, deležni ukrepov za zaščito pred gozd
nimi požari

Sanacija zemljišč

hektarji

skupna površina saniranih zemljišč

Narava in biotska raznovrstnost

hektarji

površina habitatov, podprtih za dosego boljšega
stanja ohranjenosti

Obnovljivi viri energije

MW

dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz
obnovljivih virov energije

Energetska učinkovitost

gospodinjstva

število gospodinjstev z boljšim razredom ener
gijske porabe

kWh/leto

zmanjšanje letne porabe primarne energije v
objektih v javni rabi

uporabniki

število dodatnih uporabnikov energije, priključenih
na pametna omrežja

tone ekvivalenta CO2

ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov

kilometri

skupna dolžina novih železniških prog

kilometri

skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih
železniških prog

kilometri

skupna dolžina novih cestnih odsekov

kilometri

skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih cest

Urbani

kilometri

skupna dolžina novih ali izboljšanih tramvajskih
prog in prog podzemne železnice

Celinske plovne poti

kilometri

skupna dolžina novih ali izboljšanih celinskih
plovnih poti

deležni

boljšega

čiščenja

Energija in podnebne spremembe

Zmanjšanje
plinov

emisij

toplogrednih

Promet
Železniški

Cestni
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PRILOGA II
KORELACIJSKA TABELA
Uredba (ES) No 1084/2006

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

—

Člen 4

—

—

Člen 3

—

Člen 4

—

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 5a

—

—

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Člen 8

Člen 10

L 347/288
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Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi člena 6 uredbe o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, člena 15 uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju in člena 4 uredbe o
Kohezijskem skladu
Evropski parlament in Svet sta seznanjena z zagotovilom, ki ga je Komisija dala zakonodajalcem EU, da so
skupni kazalniki realizacij za uredbo o ESRR, uredbo o evropskem teritorialnem sodelovanju in uredbo o
Kohezijskem skladu, ki bodo vključeni v prilogi k vsaki od teh uredb, rezultat dolgega postopka priprave, v
katerem so sodelovali strokovnjaki za ocenjevanje iz Komisije in iz držav članic, ter naj se načeloma ne bi
več spreminjali.

20.12.2013

