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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. potrjuje, da se s pristopom dveh držav, Bolgarije in Romunije, ki mejita na Črno morje, v 
Evropski uniji pojavljajo novi izzivi v zvezi z regionalnim in čezmejnim sodelovanjem 
med EU in črnomorsko regijo; poudarja, da bi krepitev prometne infrastrukture in turizma 
v regiji spodbudila mednarodno trgovino ter gospodarski in socialni razvoj ter dala nov 
zagon političnemu dialogu, stabilnosti in razrešitvi zamrznjenih sporov v regiji, s tem pa 
omogočila dodatne priložnosti za pridobivanje naložb;

2. poudarja, da je zaradi zagotovitve intermodalnega prevoza bistvenega pomena razvijati 
pristaniške infrastrukture v črnomorskih pristaniščih EU (Burgas, Constanţa, Mangalia, 
Varna)  ter v pristaniščih ob ustju reke Donave, če želi EU polno izkoristi dostop do 
Črnega morja; 

3. priporoča, da bi glede na posebne značilnosti delte Donave, ki nudi domovanje prek 1200 
rastlinskim in drevesnim vrstam, 300 vrstam ptičev in 100 vrstam rib, pri razvoju turizma 
in prometne infrastrukture v zavarovanem območju delte Donave morali upoštevati in 
varovati njeno biotsko raznovrstnost;

4. opozarja, da je črnomorska regija, ki leži blizu Kaspijskega bazena, geopolitično izredno 
pomembna zaradi transporta in tranzita zalog ogljikovodikov iz iranskega in 
azerbajdžanskega ozemlja, ki leži ob Kaspijskem morju, obenem pa predstavlja fizično 
povezavo z osrednjo Azijo prek tako imenovane „velike svilne poti“; 

5. meni, da bo diverzifikacija prevoznih načinov, geografskih virov in tranzitnih poti 
energetskih virov s pomorskim prevozom, cevovodi in morskimi pristanišči zmanjšala 
odvisnost Evrope od sedanjih dobaviteljev in zagotovila večjo zanesljivost dotoka 
energije, kar bo posledično prispevalo k miru, stabilnosti in blaginji regije;

6. odobrava poročilo skupine na visoki ravni za razširitev velikih vseevropskih prometnih 
osi na sosednje države in regije; pozdravlja tudi zamisel o razširitvi uporabe evropskega 
satelitskega navigacijskega sistema Galileo, ki upošteva predvideni učinek prihodnjih 
širitev Unije;

7. meni, da mora imeti prevoz ključno vlogo pri vzpostavljanju omrežij sodelovanja in v 
regionalnem razvoju, ter poziva Komisijo, naj v okviru evropske sosedske politike in 
njenih ustreznih akcijskih načrtov pripravi celovitejšo strategijo, pri čemer naj upošteva 
ugotovitve iz poročila skupine na visoki ravni;

8. poziva k postopnemu povezovanju prometnih omrežij in trgov v regiji ter k sinergiji med 
ustreznim vseevropskim prometnim omrežjem in vseevropskimi koridorji/območji ter 
novimi transnacionalnimi osmi, ki jih je predlagala Komisija s koridorjem TRACECA; 
pozdravlja odločitev Komisije, da bo v letu 2008 ponovno pregledala seznam prednostnih 
projektov za vseevropsko prometno omrežje, in poudarja pomen razširitve vseevropskih 
prometnih omrežij na države črnomorske regije, ki mejijo na Unijo;

9. poziva Komisijo in neposredno zainteresirane države članice, da pospešijo izvajanje 
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vseevropskih projektov – prednostnih osi 7, 18, 21 in 22, kot to določa Odločba št. 
884/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 1692/96/ES o 
smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja1 z 29. aprila 2004 – 
da se zagotovi dostop do Črnega morja po cesti, železnici ter celinskih in morskih plovnih 
poteh; dalje meni, da bo za polni gospodarski in turistični razvoj držav članic v 
črnomorski regiji potrebna avtocestna in hitra železniška povezava med osrednjimi in 
zahodnimi deli Evropske unije in črnomorsko obalo;

10. poudarja pomen memoranduma o soglasju o pomorski inšpekciji v črnomorski regiji, 
opozarja pa, da so nekatere države memorandum sicer podpisale, a so še vedno na črni ali 
sivi listi pariškega memoranduma o soglasju o pomorski inšpekciji; vztraja, da je 
sodelovanje v črnomorski regiji pomembno za učinkovito delovanje proti onesnaževanju 
morskega okolja in obalnih območij na osnovi varnostnih standardov za pomorski promet 
v regiji; 

11. pozdravlja dejstvo, da je Evropska unija pridobila status opazovalke pri Organizaciji za 
gospodarsko sodelovanje z območjem Črnega morja (BSEC), in  poziva Komisijo, naj 
pripravi skladen akcijski načrt za okrepitev sodelovanja in za zagotovitev učinkovite 
podpore pobudam te organizacije na področju prometa;

12. poziva Komisijo, da okrepi dialog s 16 državami-partnerkami pobude Baku in pri tem 
ustrezno upošteva potrebo po ustreznem usmerjanju sredstev za čezmejne projekte in za 
večino projektov, povezanih s pomorskim in zračnim prevozom (črna lista) ter prevozom 
nevarnih snovi, ter da zagotovi, da se takšni projekti izvajajo v skladu z veljavnimi EU in 
mednarodnimi standardi;

13. poziva, da se z akcijskimi načrti evropske sosedske politike podpre postopno izvajanje 
pravnega okvira in standardov EU glede železniške in cestne infrastrukture, vključno z 
vprašanji interoperabilnosti, varnosti in varovanja potnikov in tovora;

14. predlaga strateško razširitev načel skupnega evropskega zračnega prostora na vse 
partnerske države v črnomorski regiji, ki bi morale uporabiti pravni red Skupnosti, 
vključno z določili o enotnem evropskem nebu, da se doseže prometna učinkovitost in 
ustvari gospodarsko donosen zračni prostor;

15. obžaluje pomanjkanje usklajevanja naložb v projekte prometnega sektorja ter poziva 
Komisijo, naj določi prednostne naloge za čezmejne odseke ter vzpostavi močne in 
učinkovite mehanizme za njihovo izvajanje; 

16. meni, da izvedba regiji namenjenih projektov, kot so TRACECA, pobuda Baku za 
vseevropsko prometno sodelovanje, morska avtocesta v regiji BSEC in črnomorska 
krožna cesta, zahteva sodelovanje vseh držav v regiji, s čimer bo zagotovljena sinergija, 
potrebna za ustvarjanje dodane vrednosti in primernega okolja za izvedbo navedenih 
projektov. 

1  UL L 167, 30.4.2004. Popravljena različica v UL L 201, 7.6.2004. 
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