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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 leta 2015  

– 2.276.574.666 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 1.742.254.807 EUR v 

sredstvih za plačila na voljo za prometne politike, vključno z instrumentom za 

povezovanje Evrope, varnostjo v prometu in pravicami potnikov ter prometnimi 

agencijami, 

– 241.000.390 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 152.559.306 EUR v 

sredstvih za plačila na voljo za raziskave in inovacije v zvezi s prometom, med 

drugim za skupni podjetji SESAR2 in Shift2Rail, 

– 75.145.385 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in plačila na voljo za upravne 

odhodke; 

2. obžaluje, da je treba za pripravo razrešnice o splošnem proračunu Evropske unije – 

Komisija za celovit pregled nad izvrševanjem proračuna v zvezi s prometom preučiti 

več različnih poročil; nadalje obžaluje, da finančno poročanje o odobrenih proračunskih 

sredstvih ni usklajeno, to je, ali so bili nalogi za izterjavo, sodelovanje tretjih držav, 

namenski prihodki itd. upoštevani, kar močno otežuje pripravo razrešnice; 

3. ugotavlja, da so skupne neporavnane obveznosti ob koncu leta 2015 znašale 4.243 

milijonov EUR (2.843 milijonov EUR leta 2014); 

4. ugotavlja, da so bila leta 2015 prek sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, 

podpisanih leta 2015 na podlagi pozivov za zbiranje ponudb, objavljenih v sklopu 

instrumenta za povezovanje Evrope leta 2014, za 263 prometnih projektov namenjena 

sredstva v višini 12,8 milijarde EUR; ugotavlja tudi, da so sredstva v sklopu tega 

instrumenta ustvarila skupne naložbe v višini 28,3 milijarde EUR, pri čemer se je 

prispevek Unije kombiniral z regionalnimi proračuni in proračuni držav članic, pa tudi s 

posojili Evropske investicijske banke (EIB); 

5. ugotavlja, da je Računsko sodišče na področju „Konkurenčnost za rast in zaposlovanje“, 

h kateremu spada promet, revidiralo zgolj sedem transakcij, za katere je odgovoren GD 

MOVE; ugotavlja, da je le ena revidirana transakcija vsebovala napake in da se te 

nanašajo na neupoštevanje pravil javnega naročanja; 

6. ker je ustanovitev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) in jamstvenega sklada 

s ciljno stopnjo 50 % vplivala na proračunsko prilagodljivost v večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2014–2020 in se je zmanjšal tudi načrtovani proračun instrumenta za 

povezovanje Evrope, meni, da bi bilo treba predlog Komisije o podaljšanju sklada EFSI 

podpreti tako, da se zanj pred tem opravi ocena učinka; 

7. poudarja, da so v ocenjevalnem poročilu EIB za portfelj dela za infrastrukturo in 

inovacije navedeni geografska neravnovesja in sektorska zgoščenost, financiranje v 
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sklopu tega dela pa se osredotoča predvsem na tri države članice (63 %); poziva 

Komisijo, naj obvezno oceni učinek EFSI za celotno Unijo; obžaluje, da se EFSI ne 

uporablja v zadostni meri za financiranje inovativnih prometnih projektov za vse vrste 

prevoza, na primer za spodbujanje trajnostnih načinov prevoza ali nadaljnje spodbujanje 

procesa digitalizacije in neoviranega dostopa; 

8. obžaluje, da Komisija (GD MOVE) še ni pripravila uradnega konsolidiranega 

strateškega dokumenta za nadzor nad razvojem koridorjev osrednjega omrežja TEN-T; 

poziva Komisijo, naj sprejme tak strateški dokument za nadzorne dejavnosti in 

preglednost; opozarja, da preglednost in posvetovanje z vsemi deležniki prispeva k 

uspešnosti prometnih projektov; 

9. ugotavlja, da Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) še ni sprejela uradne 

nadzorne strategije, v kateri bi zajela vse nadzorne ukrepe, ki se bodo izvajali v 

različnih fazah postopka upravljanja nepovratnih sredstev; zato jo poziva, naj oblikuje 

ključne kazalnike uspešnosti ter izmeri učinkovitost in uspešnost nadzornih ukrepov, 

prav tako pa naj uvede predhodne in naknadne preglede vmesnih in končnih plačil; 

10. poudarja, da se bodo prometni projekti v obdobju 2014–2020 financirali iz več virov, 

med drugim iz IPE, Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz 

sklada EFSI; zato poziva Komisijo, naj razvije sinergije, ki bodo tem različnim virom 

financiranja omogočile najučinkovitejše dodeljevanje razpoložljivih sredstev in njihovo 

kombinacijo; poziva Komisijo, naj letno pripravi in objavi, med drugim na svojih 

spletnih mestih, zlahka dostopne sezname prometnih, vključno z deleži posameznih 

načinov, in turističnih projektov, ki se sofinancirajo z omenjenimi skladi; 

11. obžaluje, da Skupno podjetje Shift2Rail še ni postalo finančno neodvisno; ugotavlja, da 

je zaradi tega proračunsko in finančno poslovodenje Skupnega podjetja del finančnega 

poslovodenja Komisije (GD MOVE); vendar pozdravlja, da je maja 2016 končno 

postalo finančno neodvisno; 

12. ugotavlja, da je proračun Skupnega podjetja S2R v letu 2015 znašal 48,04 milijona EUR 

v sredstvih za prevzem obveznosti, pri čemer se je 45,33 milijona EUR porabilo za 

odhodke za poslovanje in 2,71 milijona EUR za upravne odhodke; sredstva za plačila so 

bila pri odhodkih za poslovanje določena v višini 0,00 EUR, saj skupno podjetje v letu 

2015 ni podpisalo nobenega sporazuma o nepovratnih sredstvih, sredstva za plačila pri 

upravnih odhodkih pa so znašala 2,71 milijona EUR, pri čemer se je 1,35 milijona EUR 

zagotovilo s prispevki Unije; 

13. močno obžaluje, da prispevki članov Skupnega podjetja S2R za leto 2014 še niso bili 

zbrani, prispevek za leto 2015 (1,35 milijona EUR) pa je bil zbran le delno; 

14. pozdravlja dokončno vzpostavitev upravne strukture, izoblikovanje članstva Skupnega 

podjetja S2R ter sprejetje strateškega načrta, ki je bil osnovni pogoj za sprejetje prvega 

letnega načrta dela skupnega podjetja in posledično objave razpisov za zbiranje 

predlogov; obžaluje pa, da v letu 2015 ni bil imenovan izvršni direktor; 

15. ugotavlja, da je Skupno podjetje S2R decembra 2015 objavilo štiri razpise za zbiranje 

predlogov v vrednosti 170 milijonov EUR za podporo pri inovacijah na področju 

železniškega prometa, pri čemer 90 milijonov EUR zagotovi Unija; ugotavlja, da je 
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znesek 90 milijonov EUR seštevek sredstev za leti 2015 (45,33 milijona EUR) in 2016 

(45,25 milijona EUR); 

16. meni, da bi morala Komisija nadalje izboljšati preglednost upravljanja sredstev; 

17. obžaluje, da sredstva za turizem še vedno niso ustrezna, zlasti da bi z njimi spodbujali 

razvoj trajnostnih in dostopnih turističnih projektov ter podprli mala in srednja podjetja, 

mikropodjetja in razvoj sodelovalnega gospodarstva; 

18. predlaga, naj Parlament v zvezi s sektorji, za katere je pristojen Odbor za promet in 

turizem, Komisiji podeli razrešnico glede izvrševanja splošnega proračuna Unije za 

proračunsko leto 2015. 
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