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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so konsolidirani računovodski izkazi 
Unije za leto 2017 zanesljivi in da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi 
Komisije za proračunsko leto 2017, na splošno v vseh pomembnih vidikih zakonite in 
pravilne, razen plačil za povračilo stroškov, ki vsebujejo napake; ugotavlja, da skupna 
ocenjena stopnja napake 2,4 % še vedno presega prag pomembnosti, ki ga je določilo 
Računsko sodišče (2 %), vendar se je znižala s 3,1 % leta 2016 oziroma 3,8 % 
leta 2015;

2. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče že drugo leto zapored dalo mnenje s 
pridržkom o plačilih iz proračuna Unije, in pričakuje, da se bodo izboljšave pri 
upravljanju financ Unije še nadaljevale;

3. obžaluje, da Računsko sodišče za področje „Konkurenčnost za rast in zaposlovanje“, 
kamor sodi promet, ne zagotavlja celovitih informacij o revizijah za prometni sektor, 
zlasti glede instrumenta za povezovanje Evrope (IPE);

4. ugotavlja, da je bilo leta 2017:

– za prometno politiko na voljo 3.964 milijonov EUR za obveznosti in 
2.176 milijonov EUR za plačila, vključno z IPE, varnostjo v prometu in pravicami 
potnikov, prometnimi agencijami ter raziskavami in inovacijami na področju 
prometa (Obzorje 2020),

– 3.452,9 milijona EUR za obveznosti in 1.643,7 milijona EUR za plačila, odobrena 
za IPE Promet (poglavje 06 02) in Obzorje 2020 (raziskave in inovacije v prometu 
– poglavje 06 03), ki jih upravlja Izvajalska agencija za inovacije in omrežja 
(INEA),

– 72,5 milijona EUR za obveznosti in plačila na voljo za upravne odhodke na 
področju mobilnosti in prometa;

5. ugotavlja, da je Komisija v letu 2017 za financiranje iz instrumenta IPE Promet v višini 
2,7 milijarde EUR izbrala 152 projektov, vrednost celotne naložbe pa je skupaj s 
finančnimi sredstvi iz drugih javnih in zasebnih virov dosegla 4,7 milijarde EUR; znova 
opozarja na pomen IPE kot vira financiranja za dokončanje omrežja TEN-T, 
vzpostavitev enotnega evropskega prometnega prostora, razvoj čezmejnih povezav in 
nadomestitev manjkajočih povezav; obžaluje, da vsi nacionalni deležniki niso znali 
ceniti priložnosti, ki jih ponuja IPE; želi spomniti, da porabljena sredstva v okviru 
finančnega instrumenta niso edino merilo smotrnosti, in poziva Komisijo, naj poglobi 
svojo oceno dosežkov v okviru prometnih projektov, ki jih financirana EU, ter izmeri 
njihov vidik dodane vrednosti in porabo, usmerjeno v rezultate;

6. poziva evropske koordinatorje za TEN-T, naj izvedejo temeljito oceno dokončanih 
projektov in izboljšav, doseženih vzdolž koridorjev TEN-T v tekočem programskem 
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obdobju, ter jo predložijo Komisiji in Parlamentu; poleg tega prosi Komisijo, naj 
predlaga mehanizem, vključno s tehnično pomočjo, za povečanje dodane vrednosti 
evropskih skladov pri dokončanju koridorjev TEN-T ter čim večje povečanje napredka;

7. poziva Komisijo, naj za prometni sektor jasno predloži oceno učinka Evropskega sklada 
za strateške naložbe (EFSI) na druge finančne instrumente, zlasti IPE, pa tudi na 
skladnost dolžniškega instrumenta IPE z drugimi pobudami Unije, in to pravočasno, še 
pred predlogom za naslednji večletni finančni okvir; poziva, naj ta ocena predstavi jasno 
analizo o geografski uravnoteženosti naložb v prometni sektor; vendar opozarja, da se 
količine denarja, ki se porabi v okviru finančnega instrumenta, ne bi smelo šteti za 
edino smiselno merilo za ocenjevanje njegove smotrnosti; zato poziva Komisijo, naj 
poglobi svoje ocenjevanje dosežkov projektov na področju prometa, ki jih financira 
Unija, in izmeri njihovo dodano vrednost;

8. pozdravlja rezultate prvega razpisa za mešano financiranje v povezavi z IPE iz leta 2017 
in odločitev o povečanju njegovega proračuna na 1,35 milijarde EUR, kar je dokaz o 
pomembnosti in dodani vrednosti uporabe nepovratnih sredstev Unije za kombiniranje s 
sredstvi Evropske investicijske banke, nacionalnih spodbujevalnih bank, drugih 
razvojnih in javnih finančnih institucij, pa tudi finančnih institucij in vlagateljev iz 
zasebnega sektorja, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi; meni, da je treba z IPE še 
naprej podpirati ukrepe, ki omogočajo kombiniranje nepovratnih sredstev EU in drugih 
virov financiranja, pri tem pa ohraniti nepovratna sredstva kot glavni instrument 
financiranja;

9. pozdravlja dokončanje vmesnega pregleda programa IPE in vmesne ocene 
Obzorja 2020 ter poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne naknadne ukrepe, da bo 
zagotovila uspešen zaključek obeh programov;

10. ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo pri reviziji nadzora Komisije nad 
uporabo finančnih instrumentov IPE ugotovila, da je stopnja izvrševanja teh 
instrumentov zelo nizka in da je bila večina proračuna, ki jim je bil prvotno dodeljen 
(2,43 milijarde EUR), prerazporejena v proračunske vrstice za nepovratna sredstva IPE, 
tako da je za finančne instrumente do leta 2020 ostalo samo 296 milijonov EUR; 
ugotavlja tudi, da je bil kot eden od razlogov za to omenjeno dejstvo, da se merila 
upravičenosti finančnih instrumentov IPE in Evropskega sklada za strateške naložbe 
(EFSI) precej prekrivajo in da so se projekti, ki bi lahko bili upravičeni do sredstev IPE, 
v bistvu financirali iz EFSI, saj je politično pomembnejši in ima širše področje uporabe; 
poziva Komisijo, naj za IPE poveča poznavanje pravil za upravičenost med upravičenci, 
zlasti z jasnim razlikovanjem med pogodbo o izvedbi in podpogodbo, kar je bil glavni 
vir zmede med upravičenci; poziva jo, naj poskrbi, da se bodo finančni instrumenti 
dopolnjevali, ne pa nadomeščali;

11. ponavlja zahtevo, naj Komisija zaradi številnih virov financiranja omogoči enostaven 
dostop do projektov v obliki enotne kontaktne točke, da bodo lahko državljani natančno 
spremljali dogajanje in financiranje infrastruktur, ki jih sofinancirajo skladi Unije in 
EFSI; zato spodbuja Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami objavi letni 
pregled projektov na področjih prometa in turizma, ki so se sofinancirali iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in kohezijskih skladov, kot se to izvaja za IPE;

12. je seznanjen, da se je število finančnih instrumentov znatno povečalo, kar nudi nove 
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možnosti kombiniranja v sektorju prometa, obenem pa glede proračuna Unije ustvarja 
zapleteno mrežo ureditev; je zaskrbljen, da bi lahko ti instrumenti skupaj s proračunom 
Unije ogrozili raven odgovornosti in preglednosti, saj poročanje, revizije in javni nadzor 
niso usklajeni; poziva Komisijo, naj poišče možnosti za reformo proračunskega sistema 
Unije, zlasti v zvezi s tem, kako bi bilo najlažje zagotoviti, da splošne ureditve 
financiranja ne bodo bolj zapletene, kot je potrebno, da se dosežejo cilji politike Unije 
ter zagotovijo odgovornost, preglednost in možnost revizije;

13. ugotavlja, da je bilo leto 2017 prvo leto, ko je bil program IPE revidiran, in da bodo 
potrebna še dve ali tri leta, da bo mogoče opredeliti izračun stopnje pomembne napake 
za vse sektorje IPE; ne glede na to pozdravlja, da je bila stopnja odkritih napak pri 
revizijah IPE in TEN-T, opravljenih v letu 2017, zelo nizka;

14. ugotavlja, da je bilo leto 2017 prehodno leto za uvedbo novega okvira notranjih kontrol, 
saj je Komisija v letu 2018 s sistema, temelječega na skladnosti, prešla na sistem, 
temelječ na načelih, pri čemer je tretjina njenih oddelkov že za leto 2017 poročala v 
skladu z novim okvirom;

15. je zaskrbljen, ker je služba Komisije za notranjo revizijo odkrila precejšnje 
pomanjkljivosti v sistemu GD MOVE za spremljanje letalske in pomorske politike ter 
dala tri zelo pomembna priporočila; poziva GD MOVE, naj v celoti uresniči akcijski 
načrt, ki ga je pripravil v odgovor na ugotovljena tveganja;

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se GD MOVE kot osrednja služba Komisije, odgovorna 
za prometno politiko, sooča s težavami pri zaposlovanju visoko specializiranih profilov, 
potrebnih za pripravo izvedenskih mnenj in ključnih zakonodajnih predlogov na 
prednostnih področjih ter nekaterih sektorjih in trgih, kot so razogljičenje, financiranje 
infrastrukture in digitalni promet; poziva Komisijo, naj po prestrukturiranju GD MOVE 
poskrbi za to, da bo ta ključna služba lahko zaposlovala strokovnjake, ki jih potrebuje 
za uresničevanje svojih zahtevnih nalog; v zvezi s tem poudarja, da se Izvajalska 
agencija za inovacije in omrežja (INEA) prav tako ves čas sooča z izzivi pri 
zapolnjevanju prostih delovnih mest – konec leta 2017 je imela 249 od 272 predvidenih 
zaposlenih in je morala 23 prostih delovnih mest prenesti v naslednje leto;

17. znova zahteva, da se v prihodnje proračune Unije doda posebna proračunska vrstica za 
turizem, da se zagotovi preglednost sredstev Unije, porabljenih za ukrepe na področju 
turizma;

18. predlaga, naj Parlament v zvezi s sektorji, za katere je pristojen Odbor za promet in 
turizem, Komisiji podeli razrešnico glede izvrševanja splošnega proračuna Unije za 
proračunsko leto 2017.
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