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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 je eden od ciljev programa za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) tudi 
povečanje dostopnosti, krepitev regionalnih gospodarstev ter doseganje kohezije, ki je 
popolnoma skladen 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 €) sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov 
za obdobje 2007–2013 namenjenih za promet, vendar bo le polovica porabljena za projekte 
TEN-T (17 milijard € za prednostno omrežje TEN-T in 27.2 milijarde € za splošni del); druga 
polovica je namenjena naložbam v nacionalne, regionalne in lokalne projekte, ki niso določeni 
v TEN-T načrtih;

3. opozarja na neravnovesje pri načrtovanih naložbah v promet med različnimi vrstami prevoza 
(41 milijard v cestno infrastrukturo proti  23.6 milijardam € v železnice in 0.6 milijardam € v 
celinske plovne poti), kar ne prispeva ne h krepitvi ciljev zamenjave načinov prevoza za 
zmanjšanje emisij CO2, kot tudi ne k zagotavljanju poštene in učinkovite somodalnosti;

4. 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 povezana 
aglomeracija 27 nacionalnih omrežij;

5. 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;

6. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja natančnih informacij o sedanjem izvajanju naložb na 
področju prometa; sprašuje, ali ne bi bolj natančna ocena o izvajanju pokazala resne zaostanke 
pri predvidenih naložbah v TEN-T projekte, ter vztraja, da je treba bolj spoštovati časovni 
razpored, zlasti ob upoštevanju gospodarske krize;

7. 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; 

8. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo namensko 
dodeljenih kohezijskih sredstev za prometne projekte in naj se del teh sredstev nameni za 
osrednje omrežje TEN-T, kar bi prispevalo k bolj učinkoviti in dosledni porabi sredstev iz 
kohezijskih skladov, namenjenih za doseganje ciljev EU na področju podnebnih sprememb in 
trajnostnega razvoja, ter k učinkovitejši izgradnji omrežja TEN-T. 


