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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:

A. ker je Instrument za povezovanje Evrope (IPE) skupni in centralno upravljan program 
financiranja, ki je bil oblikovan za spodbujanje razvoja učinkovitega, trajnostnega in
povezanega vseevropskega omrežja (TEN) na področju prometa, energetike in 
digitalnih storitev,

B. ker je IPE usmerjen v olajševanje čezmejnih povezav in odpravo ozkih grl ter pomeni 
jasno dodano vrednost EU pri omogočanju nadnacionalnega sodelovanja in 
usklajevanja,

C. ker osnutek večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 v okviru postavke za 
prometni sektor v proračunu IPE predvideva nova sredstva, namenjena potrebam 
vojaške mobilnosti,

D. ker je zelo zaželeno, da se učinkovitost IPE ohrani in še poveča,

1. pozdravlja dejstvo, da skupno sporočilo Komisije in visoke predstavnice Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko o akcijskem načrtu za vojaško mobilnost priznava 
strateško vlogo vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) pri povezovanju 
infrastrukture Unije, da bi dosegli hitro in nemoteno mobilnost z visokimi varnostnimi 
standardi in odličnimi dosežki na tem področju po vsej celini ter s tem omogočili 
nadaljnji razvoj notranjega trga;

2. verjame, da bo učinkovita in uspešna vojaška mobilnost okrepila zmogljivost EU za 
odzivanje na nujne primere, kot so humanitarne krize, naravne nesreče ali civilne 
izredne razmere;

3. odločno podpira odločitev, da se sredstva za vojaško mobilnost dodelijo v okviru 
centraliziranega upravljanja programa IPE, s ciljem stroge mobilnosti z dvojno rabo, s 
čimer bi povečali učinkovitost; je seznanjen s predhodnimi ukrepi, določenimi v 
akcijskem načrtu pred izvajanjem vojaške mobilnosti, ki bo temeljilo na opredelitvi 
vojaških zahtev in dogovoru o njih, čemur sledita opredelitev odsekov omrežja TEN-T, 
ki so primerni tudi za vojaški prevoz, in oblikovanje seznama prednostnih projektov, 
skupaj z morebitno nadgradnjo tehničnih zahtev, ki veljajo za omrežje TEN-T;

4. vztraja, da je treba razjasniti te ukrepe; zato poziva Komisijo, naj do 31. decembra 2019 
sprejme delegirane akte, da bi dodatno opredelila vojaške zahteve, seznam delov TEN-
T, primernih za vojaški transport, seznam prednostnih infrastrukturnih projektov z 
dvojno rabo ter postopke ocenjevanja v zvezi z upravičenostjo ukrepov, povezanih z 
vojaško mobilnostjo in merili za dodelitev;

5. poudarja, da značilnosti infrastrukture (npr. toleranca mase in največja višina) močno 
vplivajo na hitrost premikov; opozarja, da sta nemoteni mobilnost in logistika enako 
ključni za razporeditev vojaških sil, kot sta ključni za potniški in tovorni promet; šteje 
izvajanje akcijskega načrta kot priložnost, da se civilnemu prometnemu omrežju 
omogoči izkoristiti povečano zmogljivost omrežja in da se spodbujajo multimodalne 
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povezave;

6. poudarja, da bodo projekti v vojaškem sektorju, ki se financirajo iz sredstev za vojaško 
mobilnost, upravičeni le, če bodo dosledno izpolnjevali enaka merila in pogoje ter 
upoštevali enake postopke, kot so določeni v uredbi o IPE; poudarja, da mora postopek 
opredelitve odsekov omrežja TEN-T, primernih za vojaški prevoz, brezpogojno 
povečati civilne in vojaške sinergije ter upoštevati načelo dvojne rabe; poudarja, da bi 
moralo biti mogoče sredstva, namenjena vojaški mobilnosti, uporabiti za povečanje 
vojaške mobilnosti za prilagoditev prometne infrastrukture v osrednjih in dopolnilnih 
omrežjih TEN-T;

7. poudarja, da bo za izvajanje projektov vojaške mobilnosti potrebno tesnejše sodelovanje 
med državami članicami; poudarja, da je treba nameniti prednost sodelovanju med 
civilnim in vojaškim področjem;

8. meni, da je dvojna raba infrastrukture, razen letališč in pristanišč, med drugim tudi v 
primerih povezljivosti s ključnimi industrijskimi območji, pomembnimi za obrambno 
industrijo, bistven osnovni pogoj za to, da lahko akcijski načrt in sredstva za vojaško 
mobilnost koristijo tudi civilnemu prometnemu omrežju; je zato trdno prepričan, da bi 
morali biti projekti, financirani iz sredstev IPE, namenjenih vojaški mobilnosti, 
upravičeni le, če prispevajo k obstoječi infrastrukturi in projektom v okviru omrežja 
TEN-T ter omogočajo dvojno rabo infrastrukture, da bi ohranili osredotočenost 
programa IPE na civilne potrebe, kot je spodbujanje razvoja pametnega prometa vzdolž 
mreže TEN-T ali izboljšanje dostopnosti in razpoložljivosti prometne infrastrukture za 
namene varnosti in civilne zaščite;

9. poudarja, da je treba odobriti posebno usklajevanje in izmenjavo izkušenj, pa tudi 
prilagoditev veljavnih harmoniziranih civilnih predpisov v primeru dvojne uporabe 
infrastrukture za nevarno blago, da se zmanjša nevarnost nesreč in hkrati optimizira 
varnost celotnega omrežja;

10. meni, da bi bilo treba zaradi optimizacije porabe sredstev EU v vse prometne projekte 
skupnega interesa, ki se financirajo iz IPE, po potrebi že na začetku vključiti tehnične 
zahteve glede vojaške mobilnosti, s čimer bi se izognili nepotrebni nadgradnji 
infrastrukture v poznejši fazi zgolj zaradi vojaških potreb in s tem negospodarni porabi 
sredstev;

11. ugotavlja, da je bilo omrežje TEN-T doslej zasnovano zgolj za civilne cilje, in meni, da 
bi utegnile dodatne naložbe v omrežje, na primer v čezmejne projekte ali kritično 
infrastrukturo, prinesti precejšnje koristi za vojaško mobilnost, obenem pa prispevati k 
izpopolnitvi osrednjega omrežja TEN-T do leta 2030 in dopolnilnega omrežja do leta 
2050; 

12. meni, da bi bilo treba pri financiranju iz sredstev IPE, namenjenih vojaški mobilnosti, 
kadar je to mogoče, dati prednost multimodalnim projektom, ker, kot je razvidno iz 
pilotske analize, opravljene leta 2017, prinašajo največ priložnosti za dvojno rabo, ter 
čezmejnim projektom, ker prispevajo k vzpostavitvi obstoječih manjkajočih povezav in 
odpravi ozkih grl, ki so trenutno glavne fizične ovire za hitro in nemoteno mobilnost, 
tako za civiliste kot za premike vojakov in težke vojaške opreme; zato poudarja, da so 
bistvenega pomena neprekinjeno delovanje in dobro stanje mreže, pa tudi njeni 
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interoperabilnost in intermodalnost;

13. želi spomniti, da je bilo več tehnologij, ki se uporabljajo v obrambnem sektorju, na
primer internet, uspešno prenesenih v civilni sektor; poudarja, da sta vzpostavitev 
inteligentnega prometnega sistema, ki se opira na sisteme telematskih aplikacij, kot sta 
ERTMS in SESAR, in uporaba tehnologij, povezanih s sistemi 
Galileo/Egnos/GOVSATCOM, priložnost, ki predstavlja enega največjih prihodnjih 
izzivov za civilni prometni sektor; zato meni, da bi bilo treba pri prihodnjih revizijah 
akcijskega načrta navsezadnje preučiti možnost, da bi v civilnem prometu reševanje teh 
izzivov temeljilo na vojaških odzivih nanje, na primer na področju kibernetske varnosti 
in varnih komunikacij;

14. poudarja pomen pristanišč kot vezi Unije z njenimi zavezniki v okviru zavezništev 
Organizacije Severnoatlantske pogodbe ali za prevoz po morju na kratkih razdaljah v
Evropi, pa tudi potrebo po vzpostavitvi oziroma izboljšanju določenih delov 
infrastrukture za sprejem in oskrbo vojaških plovil;

15. opozarja na potrebo po enotnem in prilagojenem carinskem in davčnem okviru (tudi 
DDV), vključno s pospešenimi in poenostavljenimi postopki pri prenosu vojaške in 
podobne opreme, zlasti ko to narekujejo izredne razmere;

16. meni, da bi morale države članice EU sodelovati, da bi povečale učinkovitost 
čezmejnega cestnega prometa z dvojno rabo in zmanjšale upravne stroške.
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