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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:

1. meni, da bodo okrepljene povezave, ki vključujejo vse vrste prometa, bistveno prispevale 
k močnejšemu in bolj povezanemu gospodarstvu v regiji Baltskega morja;

2. ocenjuje, da je vključitev vseh obalnih držav zelo zaželena, saj bi tako spodbudili 
učinkovit in interoperabilen vseevropski prometni prostor, v katerem bi se uporabljala in 
izboljšala obstoječa infrastruktura, zlasti za železniški in pomorski promet ter promet po 
celinskih vodnih poteh kot tudi trajnostni način prevoza;

3. opozarja na poseben položaj baltskih držav, ki so še veliki meri odrezane od evropskega 
prometnega omrežja, in meni, da mora ta strategija med drugim pomagati odpraviti 
pomanjkanje ustrezne infrastrukture in dostopnosti, pa tudi slabo interoperabilnost 
raznolikih nacionalnih prometnih omrežij, ki je posledica različnih tehničnih sistemov in 
upravnih ovir, da bi se v celotni regiji Baltskega morja razvil celovit sistem 
multimodalnega prevoza;

4. poudarja, da je pomembno, da se regija Baltskega morja tesneje vključi v prednostne osi 
TEN-T, zlasti pri pomorskih avtocestah (TEN-T 21), podaljšanju železniške osi od
Berlina do baltske obale (TEN-T 1), izboljšanju železniške osi od Berlina do baltske 
obale v povezavi s pomorsko povezavo Rostock-Danska in omogočanju hitrejšega 
napredka pri posodabljanju in uporabi osi Rail Baltica (TEN-T 27); poudarja tudi, da je 
treba zaključiti povezave med regijo Baltskega morja in drugimi evropskimi regijami 
prek baltsko-jadranskega koridorja;

5. poudarja, da je nujno razviti prometni sistem v regiji Baltskega morja, da se s tem 
ustvarijo pogoji za dostopnost in privlačnost regije in jo poveže z evropskim prometnim 
omrežjem; meni, da mora Komisija tudi v prihodnje redno pregledovati izvajanje 
prednostnih projektov in zagotavljati potrebna finančna sredstva za njihovo hitrejšo 
uresničitev;

6. poudarja, da je eden od skupnih ciljev politike evropskih pristanišč povečati njihovo 
konkurenčnost, saj se pogosto soočajo z nelojalno konkurenco pristanišč, ki ne spadajo v 
EU, ter diskriminatornimi ukrepi, ki jih na ustreznih regionalnih trgih sprejemajo 
sosednje države EU; se glede na to zaveda položaja pristanišč ob Baltskem morju; 

7. poudarja, da je pomembno povečati zmogljivosti regije Baltskega morja za promet proti 
vzhodu, zlasti da se spodbudi interoperabilnost v prometnem sektorju, še posebej v 
železniškem prometu, in pospeši tovorni tranzitni promet na mejah Evropske unije;

8. meni, da je treba dati posebno prednost povezavam med pristanišči in regijami v 
notranjosti, tudi prek celinskih plovnih poti, in tako zagotoviti, da povečanje pomorskega 
prometa koristi vsem delom regije;

9. v zvezi s tem poudarja nujnost učinkovitega čezmejnega usklajevanja in sodelovanja med 
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železnico, morskimi pristanišči, pristanišči na celinskih vodah, terminali v notranjosti 
držav in logistiko, da bi razvili bolj trajnosten sistem intermodalnega prevoza;

10. poudarja, da so pomorski prevozi na kratke razdalje po Baltskem morju pomembni in 
prispevajo k učinkovitemu in okolju prijaznemu prometnemu omrežju; poudarja, da je 
treba spodbujati konkurenčnost pomorskih prevozov na kratke razdalje, da bi se 
zagotovila učinkovita uporaba morja; zato meni, da mora Komisija čim hitreje, vendar 
najpozneje do konca leta 2010, Evropskemu parlamentu predložiti oceno učinkov 
spremenjene Priloge VI h Konvenciji MARPOL o omejitvi vsebnosti žvepla v ladijskem 
gorivu na 0,1 % od leta 2015 na območjih Severnega in Baltskega morja, kjer se emisije 
žvepla nadzirajo;

11. poudarja, da mora tudi v tej regiji ladijski promet postati okolju prijaznejši z uporabo 
strožjih standardov za lokalne in svetovne ravni izpustov z ladij ter hkratnim izboljšanjem 
ladijskih motorjev in kakovosti njihovega goriva;

12. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v svoj akcijski načrt vključila cilj, da postane regija 
Baltskega morja zgledni primer za čisto plovbo in vodilna regija na svetovni ravni v 
pomorski varnosti; meni, da so ti cilji bistveni za ohranjanje in krepitev možnosti regije 
za opravljanje dejavnosti na področju turizma;

13. priznava, da je treba v podporo temu cilju sprejeti posebne ukrepe, tudi ustrezno uporabiti 
navtične vodnike ali dokazljivo izkušene mornarje za najzahtevnejše ožine in pristanišča, 
ter oblikovati zanesljive finančne sheme za raziskovanje in razvoj na področju 
trajnostnega obratovanja ladij;

14. se zaveda posebnosti geografske lege regije Baltskega morja, ki omogoča aktivnejšo 
krepitev odnosov z državami EU in sosednjimi tretjimi državami ter poudarja, da je 
turizem pomemben za regionalno gospodarstvo in za cilj širitve; pozdravlja izjavo, ki je 
bila sprejeta na 2. turističnem forumu Baltskega morja in ki se je nanašala na skupne 
dejavnosti spodbujanja, prizadevanja za pridobivanje novih trgov in razvoj infrastrukture;

15. opozarja na edinstveno priložnost za trajnostni turizem, ki izhaja iz privlačnosti 
hanzeatskih mest v baltski regiji; poleg tega podpira spodbujanje čezmejnega 
kolesarskega turizma, ki bi prinesel koristi tako za okolje kot tudi za mala in srednje 
velika podjetja;

16. meni, da področja, kot so turizem, povezan z vodnimi športi, nego in sprostitvijo telesa 
ter zdravilišči, kulturna dediščina in pokrajina, ponujajo velike možnosti za razvoj 
prepoznavnosti regije kot turistične destinacije; zato poudarja, da je treba varovati 
naravna obalna območja, pokrajine in kulturne dediščine, kot vir, ki zagotavlja trajnostno 
gospodarstvo v regiji Baltskega morja v prihodnosti; 

17. meni, da je izboljšanje prevoznih povezav in odpravljanje ozkih grl prav tako pomembno 
in da je mogoče s to strategijo rešiti težave pri prehodu vzhodne meje EU z Rusko 
federacijo, pri katerem nastajajo dolge kolone tovornjakov, ki ogrožajo okolje, socialni 
mir, prometno varnost in varnost voznikov, in tako zagotoviti nemoten pretok blaga po 
regiji Baltskega morja;
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