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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je tematska osredotočenost, katere cilj je povečati učinkovitost evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov (skladov ESI) in podpreti prizadevanja regij pri izvajanju 

strategije Evropa 2020, namerno usmerjena k naložbam v okviru tematskega cilja 7 o 

izboljšanju kakovosti prometne infrastrukture, vključno z učinkovito uporabo obstoječe 

infrastrukture; 

B. ker je treba okrepiti kohezijsko politiko, da bi spremenili trend čedalje večjih razlik med 

državami članicami, tudi s povečanjem proračuna Evropske unije; 

C. ker Kohezijski sklad (KS) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) podpirata 

razvoj omrežja TEN-T ter regionalne in lokalne prometne infrastrukture, ki se ne nahaja 

v omrežju TEN-T, zlasti v manj razvitih državah članicah in regijah, kjer so potrebna še 

precejšnja prizadevanja, da se vzpostavijo manjkajoče povezave, odpravijo ozka grla in 

posodobi železniški vozni park; 

D. ker sta prometni sektor in njegova infrastruktura v središču razvoja vsake države in 

bistvenega pomena zanj ter za dobrobit prebivalstva držav članic, zaradi česar ostaja 

prometni sektor ključno področje naložb, ki s krepitvijo gospodarskega potenciala vseh 

regij EU, kar krepi ekonomsko in socialno kohezijo, podpiranjem notranjega trga in 

omogočanjem kohezije, integracije ter socialnega in ekonomskega vključevanja 

državljanov, odpravljanjem neravnovesij med regijami, olajšanjem dostopa do storitev 

in usposabljanja v najbolj oddaljenih območjih, ki jim grozi upadanje števila 

prebivalcev, in s krepitvijo mrež za ustanovitev ali razvoj podjetništva in podjetij 

prispeva k rasti, konkurenčnosti in razvoju; 

E. ker so pomemben del razvoja koridorjev jedrnega omrežja elementi, kot so 

infrastruktura za alternativna goriva (oprema za polnjenje) ter pametni in inovativni 

prometni sistemi, in ker ima razvoj nepogrešljivo vlogo, saj omogoča razogljičenje 

prometnega sistema kot celote; 

F. ker je v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje financiranja 2014–2020 

dodeljenih skoraj 24 milijard EUR, predvsem za železniške projekte; 

G. ker skupni proračun Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – Promet za obdobje 

2014–2020 znaša 24,05 milijarde EUR, od tega je 11,305 milijarde EUR dane na 

razpolago posebej za projekte na ozemlju držav članic, ki so upravičene do sredstev iz 

Kohezijskega sklada; 

H. ker imajo trajnostne naložbe pomembno vlogo ne le pri obravnavanju nezadostnih 

zmogljivosti in slabšanja stanja infrastrukture, temveč tudi pri zagotavljanju 

dolgoročnega vzdrževanja; 

I. ker imajo države članice skupni izziv, tj. financiranje prometne infrastrukture z 

omejenim proračunom in oblikovanje mreže, ki bolje vključuje in povezuje različne 
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načine prevoza, pa tudi zagotavljanje učinkovitih prometnih storitev in varnosti 

potnikov; 

J. ker večino sredstev EU, dodeljenih za prevoz, znotraj Komisije upravljajo drugi 

generalni direktorati in ne Generalni direktorat za mobilnost in promet, kar ne prispeva 

k harmoniziranemu pristopu pri izgradnji omrežja TEN-T; 

1. ugotavlja, da je bil dosežen omejen napredek pri dokončanju strateških delov jedrnega 

in celovitega omrežja TEN-T s pomočjo projektov, načrtovanih v okviru ESRR in KS, z 

nizko stopnjo izbora projektov; obžaluje zamude pri izvajanju sedanjega programskega 

obdobja, ki so imele precejšnje negativne učinke na naložbe v železniški promet; zato 

poziva Komisijo, naj razišče, kako bi lahko odpravili sedanje omejitve pri izvajanju, in 

jo poziva, naj predlaga, kako bi lahko povečala stopnjo izbora projektov; 

2. ker so bile vse države članice s predpisi in sporazumi o partnerstvu, podpisanimi s 

Komisijo, obvezane, da do konca leta 2016 predložijo prometno strategijo za obdobje 

do leta 2030; zato poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje oceno predlogov iz 

nacionalnih strategij, nacionalnih operativnih programov in TEN-T ter naj pripravi in 

objavi neuradno strategijo za promet na podlagi nacionalnih strategij, ki so jih v okviru 

sporazumov o partnerstvu razvile države članice; poziva Komisijo, naj pripravi, objavi 

in stalno posodablja zemljevid prometnih projektov TEN-T, ki se izvajajo ali so 

predlagani v operativnih programih držav članic za finančni obdobji 2007–2013 in 

2014–2020; poziva Evropsko računsko sodišče, naj pripravi posebna poročila o 

izvajanju projektov v več državah članicah v zvezi s obdobji za pripravo projektov, 

postopki za oddajo javnih naročil, stroški za študije izvedljivosti in inženiringa, stroški 

gradnje, in gospodarsko učinkovitostjo; poleg tega poziva Komisijo, naj upošteva 

posebna poročila Evropskega računskega sodišča in oceni možnost izmenjave dobre 

prakse za harmonizacijo postopkov in določitev standardnih stroškov, kar bi omogočilo 

boljšo porabo sredstev EU;  

3. poziva Komisijo, naj preuči svoje notranje upravne predpise, da bi povečala udeležbo 

generalnega direktorata za mobilnost in promet pri odločitvah v zvezi s projekti in 

postopki, povezanimi s prometom; poleg tega poziva Komisijo, naj oceni možnost za 

izboljšanje in krepitev udeležbe odgovornih generalnih direktoratov v operativnih 

programih, povezanih s prometom, da bi bolje izvajali uredbo o TEN-T; 

4. poziva Komisijo, naj ugotovitve omenjene ocene uporabi za predpise na področju 

prometne politike za obdobje po letu 2020; 

5. poudarja, da nekatere države članice še vedno zaostajajo pri doseganju osnovnih ciljev 

skupne prometne politike EU v zvezi z zmanjšanjem emisij ter prehodom na železnico 

in trajnostne celinske plovne poti, zlasti če primerjamo srednje- in vzhodnoevropske 

države članice z zahodnoevropskimi; poudarja, da njihove posebne potrebe niso vedno 

usklajene z naložbenimi prioritetami EU, zato poziva k potrebni podpori in pomoči s 

strani Komisije pri financiranju prometnih projektov v okviru ESRR in KS in k podpori 

srednje- in dolgoročnih naložbenih programov; priporoča, naj Komisija dodeli tehnično 

pomoč državam, ki zaostajajo pri izpolnjevanju temeljnih ciljev EU v prometnem 

sektorju; 

6. poziva k nadaljnji in uravnoteženi podpori jedrnemu in celovitemu omrežju TEN-T in 
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horizontalnim prioritetam, in poziva Komisijo in države članice, naj potencial 

Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada v celoti izkoristijo za 

evropske čezmejne infrastrukturne projekte, da se dokončno vzpostavi jedrno in 

celovito vseevropsko prometno omrežje ter da se ohrani, posodobi in prenovi obstoječo 

infrastrukturo ter bolje združuje nacionalna prometna omrežja v čezmejne povezave v 

smislu medsebojne povezljivosti, intermodalnosti in interoperabilnosti; v zvezi s tem 

poudarja potrebo po ustreznih proračunskih sredstvih in jasno strukturiranih programih 

financiranja v okviru prometne in kohezijske politike po letu 2020, s poudarkom na 

ukinjenih in opuščenih regionalnih čezmejnih manjkajočih povezavah; 

7. je seznanjen s širšo uporabo kombiniranega pristopa; vendar poziva k veliko večji 

izmenjavi dobre prakse, tehnične pomoči in pripravljalnih orodij za države članice, da 

bi se širile informacije o finančnih instrumentih; prav tako opozarja, da finančni 

instrumenti niso vedno primerni za financiranje železniških projektov, projektov za 

celinske plovne poti ali čezmejnih projektov, ter da se manjše države soočajo s težavami 

pri izvajanju javno-zasebnih partnerstev; v zvezi s tem poudarja, da je treba spodbuditi 

javno in zasebno financiranje za dokončno vzpostavitev jedrnega omrežja TEN-T do 

leta 2030; zato poudarja, da je treba ohraniti pomembno vlogo dodeljevanja nepovratnih 

sredstev EU, saj so ta sredstva še vedno poglavitni instrument za privabljanje zasebnega 

financiranja in zmanjševanje vrzeli med državami članicami, pa tudi za zagotovitev 

pravičnega ravnotežja med javnimi in zasebnimi vlagatelji pri delitvi dobička in izgub; 

priporoča, naj Komisija opredeli primerne finančne instrumente, da bi bilo mogoče 

zagotoviti medsebojno povezljivost celotne EU, to pa doseči z učinkovitejšimi in 

varnejšimi prometnimi storitvami; hkrati pa poudarja, da novi instrumenti EU za 

financiranje ali novi skladi EU ne smejo biti vzpostavljeni na račun financiranja 

prometne politike ali kakršnih koli finančnih sredstev, namenjenih prometu; 

8. ob upoštevanju prihodnjih izzivov, s katerimi se bo prometna politika EU soočala na 

svetovnem trgu, zlasti kar zadeva nove tehnologije, ITS in vse večjo tržno konkurenco, 

poudarja, da je treba ohraniti vsaj enako raven financiranja za naložbene projekte EU na 

področju prometa; 

9. poziva, naj se sredstva kohezijske politike namenijo razvoju multimodalne 

infrastrukture, vključno s podporo oblikovanju multimodalnih terminalov in razvoju 

sistemov ITS za kombinirani prevoz; 

10. poziva Komisijo in države članice, naj projekte tudi v naslednjem programskem 

obdobju sofinancirajo v skladu z načelom „uporabi ali izgubi“; 

11. spodbuja države članice in regije, naj pri zaračunavanju pristojbin za uporabo cestnih 

omrežij uporabljajo načelo uporabnik in onesnaževalec plačata, da bi spodbudile okolju 

prijazno logistiko, pa tudi ustvarjale prihodke, s pomočjo katerih bi lahko izravnali 

zadevne javne proračune; 

12. podpira dodeljevanje ustreznih sredstev za raziskave, programe in projekte, ki 

spodbujajo cestnoprometno varnost v Evropi, v skladu z izjavo o varnosti v cestnem 

prometu iz Valette; 

13. spodbuja Komisijo, države članice in regije, naj bolj podpirajo kolesarsko 

infrastrukturo, na primer z nadgraditvijo omrežja EuroVelo v kombinaciji z evropskim 
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železniškim omrežjem; 

14. poudarja, da je treba nameniti sredstva za podporo trajnostni mestni mobilnosti, razvoju 

inteligentnih prometnih sistemov, projektov za kolesarje in pešce ter boljši dostopnosti 

do prevoznih sredstev za invalide. 
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