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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. ugotavlja, da je bilo v proračunu za leto 2009, kakor je bil dokončno sprejet in spremenjen 
med letom, posebej za politike, ki sodijo v področje dejavnosti Odbora za promet in 
turizem, predvidenih skupaj 2.427.000.000 EUR za prevzem obveznosti in 2.103.000.000 
EUR za plačila; ugotavlja tudi, da je od tega:

– za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) bilo na voljo 934.582.000 EUR za 
prevzem obveznosti in 830.594.000 EUR za plačila,

– za varnost v prometu bilo na voljo 17.600.000 EUR za obveznosti in 14.500.000 EUR 
za plačila,

– za program Marco Polo bilo na voljo 64.971.000 EUR za obveznosti in 29.054.000 
EUR za plačila,

– za agencije za promet in nadzorni organ za Galileo bilo na voljo 146.902.000 EUR za 
obveznosti in 109.257.000 EUR za plačila,

– za promet, vključno s prednostnim področjem, namenjenim trajnostni mobilnosti v 
mestih, v sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj, bilo na voljo 
427.424.000 EUR za obveznosti in 388.859.000 EUR za plačila,

– za varnost v prometu bilo na voljo 2.750.000 EUR za obveznosti,

– za turizem bilo na voljo 3.800.000 EUR za prevzem obveznosti in 3.600.000 EUR za 
plačila;

2. obžaluje, da je Evropsko računsko sodišče pri preverjanju izvrševanja proračuna za leto 
2009 ponovno sklenilo, da se v večji meri kot na prometno politiko osredotoči na 
raziskovalno in energetsko politiko;

3. pozdravlja še zmeraj visoko stopnjo uporabe sredstev za prevzem obveznosti in sredstev 
za plačila za projekte vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ki dosega skoraj 
100 %, in poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo iz državnih proračunov na voljo 
ustrezna finančna sredstva, ki bodo dopolnjevala sredstva EU; opozarja, da je Parlament 
podprl višjo stopnjo financiranja Unije; pozdravlja rezultate izvajanja projektov ob 
vmesnem pregledu večletnega programa TEN-T za obdobje 2007-2013, ki so bili 
objavljeni 27. oktobra 2010 in ki predvidevajo optimizacijo proračunskih sredstev za 
TEN-T ter pripisujejo velik pomen zanesljivemu finančnemu načrtovanju projektov;

4. je zaskrbljen nad tem, da je bila stopnja uporabe sredstev za plačila, ki zadevajo varnost in 
optimizacijo prometnih sistemov in pravice potnikov, ponovno nizka (73 %); je seznanjen 
s tem, da je bilo mogoče 100-odstotno stopnjo uporabe sredstev za plačila za program 
Marco Polo II doseči le zato, ker je bila med letom prerazporejena več kot polovica sprva 
predvidenih sredstev; 
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5. pozdravlja precejšnje povečanje stopnje uporabe sredstev za plačila za program Galileo v 
primerjavi z letom 2008 in poudarja, da je program izjemno pomemben za sektorja 
logistike in trajnostnega prometa;

6. je seznanjen z dejstvom, da naključni preizkusi kažejo najverjetnejšo stopnjo napake med 
2 in 5 %; poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja, da bi še znižala to stopnjo;

7. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropsko računsko sodišče ocenilo, da so letni 
računovodski izkazi Izvajalske agencije za vseevropska prometna omrežja zakoniti in 
pravilni v vseh pomembnih vidikih; pozdravlja dejstvo, da je agenciji uspelo zapolniti 
mesta, ki so bila konec leta 2008 še nezasedena;

8. poudarja, da je zlasti pri financiranju vseevropskega prometnega omrežja nujno potrebno 
boljše usklajevanje med regionalno in prometno politiko, saj se sedaj le poredko preverja, 
ali projekti prinašajo evropsko dodano vrednost, zato se sredstva ne porabljajo na 
najprimernejši način in se z njimi na primer ne odpravljajo ozka grla v prometu, obmejne 
težave ali težave zaradi pomanjkanja povezav;  

9. izrecno zahteva zanesljivejše oblikovanje postopkov za izbiro projektov s področja 
prometa in za njihovo odobritev v okviru kohezijske politike; 

10. pozdravlja posebno poročilo Računskega sodišča št. 17/2009 o naložbah v železniško 
infrastrukturo EU, predvsem ugotovitev, da so imeli koordinatorji za vseevropska 
prometna omrežja izjemno pomembno vlogo, saj so med drugim olajšali stike med 
zadevnimi akterji; podpira priporočilo, da mora Komisija premisliti o imenovanju 
dodatnih koordinatorjev za druge prednostne projekte;

11. je seznanjen z ugotovitvijo Evropskega računskega sodišča, da prednostni projekti niso 
bili izbrani na podlagi dejanskih in predvidenih prometnih tokov in da bi bilo mogoče 
izboljšati uporabo analiz stroškov in koristi;

12. predlaga, da Parlament v zvezi s sektorji, za katere je pristojen Odbor za promet in 
turizem, in potem, ko bo Komisija zagotovila pojasnila glede premajhne porabe odobrenih 
sredstev, Komisiji podeli razrešnico glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske 
unije za proračunsko leto 2009.


