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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. opozarja, da so med cilji programa za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) tudi 
povečanje dostopnosti, krepitev regionalnih gospodarstev ter doseganje kohezije, ki so 
popolnoma skladni s potrebo po učinkoviti mobilnosti, uresničevanju ciljev v zvezi s 
podnebnimi izzivi ter splošnimi cilji notranjega trga;

2. opozarja, da je približno 23,7 % (82 milijard EUR) sredstev iz strukturnih in 
kohezijskih skladov za obdobje 2007–2013 namenjenih za promet, vendar bo le 
polovica porabljena za projekte TEN-T (17 milijard EUR za prednostno omrežje TEN-
T in 27,2 milijarde EUR za splošni del), druga polovica pa bo namenjena naložbam v 
nacionalne, regionalne in lokalne projekte, ki niso označeni na zemljevidih TEN-T;

3. je zaskrbljen zaradi slabih izplačil načrtovanih zneskov, saj je bilo do polovice 
obdobja 2007-2013 porabljenih samo 19 % sredstev;

4. obžaluje, da načrtovane naložbe v promet niso uravnovešene med različnimi vrstami 
prevoza (41 milijard EUR v cestno infrastrukturo proti 23,6 milijardam EUR v 
železnice in 0,6 milijardam EUR v celinske plovne poti), kar onemogoča oblikovanje 
intermodalnega in trajnostnega evropskega prometa; zato želi, da bi bilo evropsko 
financiranje, dodeljeno projektom železniškega prevoza, prednostno, in bi se okrepilo 
tam, kjer je cestna infrastruktura že dovolj razvita;

5. obžaluje, ker se kaže težnja k odlašanju začetka izvajanja čezmejnih projektov in 
železniških projektov na splošno, kar lahko povzroči, da bo omrežje TEN-T ostalo 
slabo povezan skupek 27 nacionalnih omrežij, in poudarja, da je treba povezati 
prednostne projekte TEN-T in intermodalnost;

6. opozarja, da je treba pri zgraditvi omrežja TEN-T upoštevati projekte, ki presegajo 
notranje meje EU; mejne točke so za omrežje TEN-T pomembne, kajti zgolj politični 
konsenz na tem področju ni dovolj, da bi bilo omrežje operativno v čezmejnih regijah 
– enako pomembno je praktično izvajanje; poleg tega bi bilo treba upoštevati tudi 
mejne točke na zunanjih mejah EU;

7. zlasti obžaluje, ker primerjava med cestno in železniško infrastrukturo predvsem v 
kohezijskih državah kaže, da se neravnovesje med cestami in železnico lahko poveča, 
če se bo odlašalo z vlaganjem v železnice, kot je bilo izpostavljeno v poročilu o
izvajanju kohezije za leto 2010;

8. poudarja splošen pomen prometa, zlasti železniškega, za zagotavljanje teritorialne, 
ekonomske in socialne kohezije ter za spodbujanje okoljsko učinkovitega prevoza ter 
poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo vzpostavljanje železniške 
infrastrukture za visoke hitrosti, ki bo zagotovila povezanost glavnih mest vseh držav 
članic;
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9. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja natančnih informacij o sedanjem izvajanju naložb na 
področju prometa in zaradi zamud pri izvajanju večine projektov TEN-T; zato poziva 
k natančnejši oceni o izvajanju teh projektov, ter vztraja, da je treba bolj spoštovati 
časovni razpored, zlasti ob upoštevanju gospodarske krize; opozarja Komisijo na 
resolucijo Parlamenta z dne 22. aprila 2009 o zeleni knjigi o TEN-T, v kateri pod 
točko 46 „poziva Komisijo in EIB, naj tako kot pri sofinanciranju TEN-T tudi pri 
regionalnem in kohezijskem sofinanciranju ter sofinanciranju TEN-T projektov s 
strani EIB Evropskemu parlamentu in Svetu letno predloži pregled projektov, ki so bili 
dejansko sofinancirani“;

10. posebej opozarja na evropsko dodano vrednost omrežja TEN-T, ki je zlasti opazna v 
sekcijah o čezmejnih projektih ter v njihovi povezanosti s projekti za nacionalne 
železnice in celinske vodne poti; 

11. poudarja, da se kohezijska in strukturna sredstva za promet delijo med vrste prevoza in 
prometna omrežja, ne da bi se pri tem ustrezno upoštevali cilji Evropske unije;

12. zato poziva, naj se pri dodeljevanju sredstev kohezijske politike bolj upošteva 
evropska prometna politika – zlasti politika TEN-T – kar bi prispevalo k bolj 
učinkoviti in dosledni porabi teh sredstev, namenjenih za doseganje ciljev EU na 
področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, ter k učinkovitejši izgradnji 
omrežja TEN-T; poziva Komisijo, naj v zvezi s kohezijsko politiko razmisli o 
možnosti uvedbe meril za dodeljevanje in pogojevanje, ki bodo bolje upoštevala 
evropski interes prometnih omrežij;

13. poudarja, da se morajo države članice bolj kot v preteklosti osredotočiti na učinkovito 
rabo kohezijskih sredstev Evropske unije, saj je v nekaterih državah članicah EU 
odstopanje precejšnje;

14. poudarja, da bo uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij v 
cestnoprometnem sektorju ter povezanost tega sektorja z drugimi vrstami prevoza 
precej prispevala k izboljšanju energetske učinkovitosti in varnosti v cestnem prometu, 
ter zahteva, da Komisija in države članice skrbno, usklajeno in učinkovito uvedejo 
inteligentne prevozne sisteme v vsej Uniji ter jih vzdržujejo z ustrezno dodelitvijo 
finančnih sredstev;

15. zahteva, da Komisija in države članice izkoristijo vmesni pregled večletne finančne 
perspektive 2007–2013 za pregled državnih operativnih programov, da bi se namenila 
večja pozornost prednostnim projektom za vseevropski promet.
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