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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva 
za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

Uvod

1. poudarja, da je promet temeljnega pomena za gospodarske in družbene dejavnosti Evrope, 
da prometni sektor predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in zaposluje 9,2 milijona ljudi, 
omogoča komunikacijo med posamezniki in skupnostmi ter zagotavlja omrežje, od 
katerega je odvisen pretok blaga na enotnem trgu; prometni sektor je pomemben tudi z 
vidika možnega prispevka k zagotavljanju socialne kohezije, spodbujanju zaposlovanja ter 
krepitvi trgovine in turizma, skupaj s prispevkom, ki ga lahko učinkovit prometni sistem 
zagotovi za zmanjšanje emisij ogljika, onesnaževanja in zastojev;

2. meni, da je z vidika političnih izzivov in proračunskih sredstev za obdobje po letu 2013 
očitno, da so skoraj vsi v cilji, ki jih je sprejela EU, ne glede na to, ali so izraženi v 
strategiji Evropa 2020 ali v drugih dokumentih, odvisni od učinkovitega, trajnostnega in 
okoljsko sprejemljivega prometnega sektorja.

3. vztraja, da je zlasti z vidika finančne učinkovitosti bistvenega pomena zagotoviti resnično 
dodano vrednost proračunskih odhodkov EU, ki zadevajo prometno politiko; ugotavlja, da 
je pomembno, da ne zamudimo priložnosti za lajšanje trajnostne rasti, ki jo lahko omogoči 
samo dodana vrednost prevoznih stroškov EU, ob tem pa se je treba izogniti podvajanju 
ali selitvi naložb in odhodkov, ki jih je mogoče bolje izvajati na nacionalni in regionalni 
ravni;

4. podpira mnenje Komisije, da je čezmejna infrastruktura eden izmed najboljših primerov, 
kako lahko EU zapolni vrzeli in zagotovi večjo vrednost; meni, da lahko usmerjena 
finančna podpora na ravni EU pomaga zagnati druge pomembne projekte, ki imajo 
pogosto velik dolgoročni komercialni potencial; ugotavlja, da zdaj tudi države začenjajo z 
velikimi in ambicioznimi naložbami v infrastrukturo, da ohranjanje konkurenčnosti 
pomeni, da je učinkovita infrastruktura v posebnem strateškem interesu Evrope, da je 
treba postaviti temelje za dolgoročno gospodarsko rast in da bo rezultat tega osrednje 
evropsko prometno omrežje, ki bo omogočilo prenos tovora in potnikov k bolj trajnostnim 
vrstam prometa; ugotavlja, da je treba takšno podporo usmeriti na ključne prednostne 
naloge – odpravo ozkih grl na strateških vseevropskih oseh, spodbujanje njihovega 
podaljšanja ter krepitev čezmejnih in intermodalnih povezav;

Vseevropska omrežja

5. posebej opozarja na dodano vrednost vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), saj so 
vsi njegovi prednostni projekti nadnacionalni, dodana vrednost pa je posebej očitna v 
čezmejnih odsekih projektov in v spodbudnem učinku, ki ga imajo naložbe EU na 
spodbujanje zasebnega in javnega financiranja strateških projektov

6. v zvezi s tem ugotavlja, da so za prednostne projekte TEN-T brez Galilea skupni izdatki 
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EU, ki znašajo 47,4 milijarde EUR (30,8 %), v sedanji finančni perspektivi spodbudili 
dodatne naložbe v vrednosti 106,6 milijard EUR iz drugih virov za iste projekte, vrednosti 
za celotno omrežje TEN-T pa znašajo105 milijard (27 %) in 285 milijard EUR (73 %);

7. opozarja, da največ sredstev za TEN-T prispevajo države članice in EU, slednja v okviru 
proračuna TEN-T ter kohezijskih in strukturnih skladov, da se v trenutnem proračunskem 
obdobju (2007–2013) financira 15 % naložb, potrebnih za dokončanje del, ki jih je treba 
dokončati v tem časovnem okviru, in da bo zaradi verjetnega povečanja stroškov izvajanja 
velikih infrastrukturnih projektov za izvajanje TEN-T zelo pomemben obseg skupnih 
sredstev, ki bo na voljo za naložbe v promet v večletnem finančnem okviru za obdobje po 
letu 2014;

8. zlasti ugotavlja, da Strategija EU 2020, ki je osredotočena na pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, vsebuje določbe o TEN-T:

- ...„ za mobilizacijo finančnih instrumentov EU (med drugim tudi TEN) kot dela usklajene 
strategije financiranja, ki združuje financiranje iz sredstev EU ter iz nacionalnih javnih in 
zasebnih sredstev“,

- ... „(za) hitrejše izvajanje strateških projektov, ki ustvarjajo dodano vrednost za Evropo, da 
bi odpravili kritična ozka grla, zlasti na čezmejnih odsekih in intermodalnih vozliščih 
(mestih, pristaniščih, logističnih platformah)“;

9. zato poziva, naj se skupna razpoložljiva sredstva za TEN-T povečajo s pomočjo namensko 
dodeljenih kohezijskih sredstev za prometne projekte (trenutno 23,7 % vseh kohezijskih 
sredstev) in naj se del teh sredstev nameni za osrednje omrežje TEN-T, s čimer se bo 
povečala dodana vrednost EU; hkrati pa poziva, naj bo koncentracija nacionalnih sredstev 
na omrežju TEN-T pogoj za financiranje tega omrežja.

10. ugotavlja, da je le pol odstotka proračuna TEN-T za obdobje 2007-2013 še 
nerazporejenega, vendar vztraja, da zaveza EU, da bo financirala projekte ne more biti v 
nedogled na voljo tistim projektom, ki ne napredujejo, ker njim namenjena finančna 
sredstva iz nacionalnih proračunov ne bodo na voljo pred letom 2015;

Marco Polo

11. poudarja, da je cilj programa Marco Polo sprostiti ceste po Evropi in zmanjšati letni
tovorni promet za 20 milijard ton/km, kar je enako več kot 700.000 tovornjakom na leto, 
ki bi potovali med Parizom in Berlinom, s prenosom tovora na druge vrste prometa;
podarja, da je ta ukrep pomemben za prehod na nizkoogljično gospodarstvo, za kar bo 
potrebno znatno in dobro usklajeno financiranje. poudarja tudi, da se z vsakim eurom, ki 
se porabi iz 450-milijonskega proračuna programa za obdobje 2007–2013, ustvari za 10 
EUR socialnih in okoljskih koristi, in da na ravni držav članic ne obstaja program, ki bi bil 
lahko v tem trenutku enakovreden programu Marco Polo;

12. poudarja, da je namen uredbe Marco Polo II, ki jo je Parlament odobril v letu 2009, 
omogočiti lažji dostop do sredstev programa za mala in srednja podjetja in da so bila 
merila za financiranje prilagojena razmeram na trgu;
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Galileo

13. vztraja, da je Galileo strateško izjemno pomemben projekt za Evropsko unijo, zlasti glede 
na zavezo drugih držav, kot so Kitajska, Indija in Rusija, da bodo vlagale v podobne 
sisteme iz nacionalnih vojaških proračunov, ter da scenarij, po katerem evropska podjetja 
ne bi mogla izkoristiti številnih gospodarskih, okoljskih, inovativnih, raziskovalnih in 
zaposlitvenih možnosti, ki bi jih ponujala Evropa z lastnim satelitskim navigacijskim 
sistemom, ni zaželen ; poleg tega meni, da bi v primeru zmanjšanja ali izklopa storitve 
morebitne motnje za na primer poslovni, bančni, prometni ali letalski sektor ter 
komunikacije bile zelo drage ( v smislu prihodkov podjetij, varnosti v cestnem prometu 
ipd.) opozarja, da je proračunski organ to priznal, ko je dvignil zgornje meje razdelka 1A 
v okviru sedanje finančne perspektive, da bi spodbudil nadaljnje naložbe v program 
Galileo;

14. ugotavlja, da bodo od Galilea imeli največ koristi razvoj in praktična uporaba aplikacij 
inteligentnih transportnih sistemov ter globalni satelitski navigacijski sistemi;

15. vztraja, da je glede na veliko časa, ki je potreben za projekte, kot je Galileo, in obseg 
naložb, ki so mu že namenjene, za zagotovitev uspešne izvedbe in spin-off koristi 
programa bistvena doslednost in zavezanost pri finančnem načrtovanju skozi obdobja 
finančnega načrtovanja.

16. opozarja na pomen turizma za evropsko gospodarstvo, evropsko naravno in kulturno 
dediščino ter za nekatere države in regije, kjer turizem predstavlja gospodarski in socialni 
steber; opozarja na pomen nove določbe o turizmu, ki je zdaj vključena v Lizbonsko 
pogodbo, ki Parlamentu prvič dodeljuje zakonodajne pristojnosti na področju turizma; 
ponovno izraža zaskrbljenost, da ni bila uvedena nobena proračunska postavka za pomoč 
pri razvoju turizma, ki bi odsevala ta nov izziv, in vztraja, da je treba v prihodnje 
zagotoviti primerno raven podpore EU za turizem z uvedbo posebne proračunske postavke 
za trajnostni gospodarski razvoj, industrijsko dediščino in varovanje naravne in kulturne 
dediščine, ki bi jo po potrebi podprli tudi iz strukturnih skladov in drugih sredstev.


