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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. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so konsolidirani zaključni računi Evropske 
unije za leto 2018 zanesljivi in da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi 
Evropske unije za proračunsko leto 2018, na splošno v vseh pomembnih vidikih zakonite 
in pravilne, z izjemo odhodkov z visokim tveganjem (zlasti poraba na podlagi povračil, 
za katero veljajo kompleksna pravila), pri katerih ocenjena stopnja napake znaša 4,5 %; 
ugotavlja, da skupna ocenjena stopnja napake z 2,6 % še vedno presega prag 
pomembnosti, ki ga je določilo Računsko sodišče (2 %);

2. ugotavlja, da so bila v letu 2018 za prometno politiko, vključno z Instrumentom za 
povezovanje Evrope (IPE), varnostjo v prometu in pravicami potnikov, prometnimi 
agencijami ter raziskavami in inovacijami na področju prometa (Obzorje 2020), na 
voljo sredstva za prevzem obveznosti v višini 4.248 milijonov EUR in sredstva za plačila 
v višini 2.454 milijonov EUR; nadalje ugotavlja, da je sredstva za prevzem obveznosti v 
višini 3.708,4 milijona EUR in sredstva za plačila v višini 1.950,5 milijona EUR, 
odobrena za Instrument za povezovanje Evrope za promet (poglavje 06 02) in 
Obzorje 2020 (raziskave in inovacije na področju prometa – poglavje 06 03), upravljala 
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA);

3. pozdravlja, da je bil leta 2018 zaključen razpis iz leta 2017 za mešano financiranje 
projektov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za promet, ki temelji na 
inovativnem pristopu in s katerim so bila dana na voljo okvirna nepovratna sredstva EU 
v skupni višini 1,35 milijarde EUR, ki naj bi bila kombinirana s sredstvi iz Evropskega 
sklada za strateške naložbe (EFSI), Evropske investicijske banke, nacionalnih 
spodbujevalnih bank ali zasebnih vlagateljev; meni, da je treba izvesti naknadno oceno 
projektov, da bi ocenili učinkovitost tega inovativnega pristopa; ugotavlja, da je bilo pri 
drugem roku za oddajo predlogov aprila 2018, pri katerem so bili v ospredju projekti na 
področju inovacij in novih tehnologij (zlasti na področju alternativnih goriv) v podporo 
politiki Komisije za čisto mobilnost, izbranih 35 projektov, ki bodo financirani s sredstvi 
iz Instrumenta za povezovanje Evrope v skupni višini 404,8 milijona EUR; ugotavlja, da 
je treba upravičence bolje seznaniti s pravili glede upravičenosti do financiranja v okviru 
Instrumenta za povezovanje Evrope, zlasti z jasnim razlikovanjem med pogodbo o 
izvedbi in podpogodbo; želi spomniti, da znesek, ki se porabi v okviru finančnega 
instrumenta, ni edino merilo smotrnosti, in poziva Komisijo, naj poglobi svojo oceno 
dosežkov pri prometnih projektih, ki jih financira EU, ter izmeri njihov vidik dodane 
vrednosti in porabo, usmerjeno v rezultate;

4. poziva evropske koordinatorje za TEN-T, naj izvedejo temeljito oceno dokončanih 
projektov in izboljšav, doseženih vzdolž koridorjev TEN-T v tekočem programskem 
obdobju, ter jo predložijo Parlamentu in Komisiji; poziva Komisijo, naj predlaga nov, v 
rezultate usmerjen mehanizem, vključno s kratko-, srednje- in dolgoročnim načrtom in 
tehnično pomočjo, da se poveča dodana vrednost evropskih skladov in zagotovi, da bodo 
države članice izpolnile cilje za osrednja in celovita omrežja, določene za leti 2030 in 
2050;
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5. pozdravlja, da je bila 19. aprila 2018 sprejeta sprememba večletnega delovnega programa 
Instrumenta za povezovanje Evrope, v skladu s katero se je za razpis za zbiranje 
predlogov za leto 2018 v okviru splošnih sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope za 
promet sprostil skupni okvirni znesek v višini 450 milijonov EUR, s katerim se bodo 
financirali projekti v skupnem interesu, povezani s horizontalnimi cilji glede digitalizacije 
prometa, varnosti v cestnem prometu in multimodalnosti; spominja, kako pomembno je 
usklajevanje delovnih programov, da bo mogoče izkoristiti sinergije med prometnim, 
energetskim in telekomunikacijskim sektorjem; pozdravlja, da je bil sprejet sklep o 
financiranju, s katerim je bil določen letni delovni program Instrumenta za povezovanje 
Evrope in ki Izvajalski agenciji za inovacije in omrežja omogoča, da v okviru Instrumenta 
za povezovanje Evrope za promet za leto 2019 objavi razpis za finančno pomoč v obliki 
nepovratnih sredstev za projekte skupnega interesa v zvezi s čezmejnimi odseki, 
povezavami z morskimi pristanišči in njihovim razvojem ter zmanjševanjem vpliva hrupa 
in tresljajev železniškega tovornega prometa, pri čemer je na voljo okvirni znesek v višini 
100 milijonov EUR; spominja, da je treba za dosego konkretnih koristi v prometnem 
sektorju proračun upravljati preudarno in ga porabljati za relevantne in ustrezne 
naložbene projekte, ki se nato pravočasno izvedejo;

6. ugotavlja, da je bilo do petega leta sedanjega programskega obdobja (2014–2020) do 
januarja 2019 izplačanih le približno 23 % prvotno odobrenih sredstev, zaradi česar ni 
gotovo, ali bodo sredstva Instrumenta za povezovanje Evrope lahko v celoti izvršena; 
ponavlja, da mora agencija INEA, če želi preprečiti zamude pri izplačilih, nujno natančno 
spremljati tehnično in finančno izvrševanje projektov, da bo lahko pravočasno uvedla 
popravne ukrepe, saj se bodo ob koncu programskega obdobja začele kopičiti sproščene 
obveznosti in vrnjena sredstva in sicer ne bo dovolj časa za preusmeritev teh sredstev v 
druge projekte; ponavlja priporočila Računskega sodišča, da morata Komisija in 
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja zagotoviti bolj enotne in transparentne 
postopke za izbiro projektov, določiti boljše pogoje za pravočasno izvedbo programa in 
preoblikovati okvir smotrnosti za boljše spremljanje rezultatov projektov;

7. pozdravlja posebno poročilo Računskega sodišča št. 30/2018, v katerem to ugotavlja, da 
so glavni načini javnega prevoza zajeti v uredbah EU, zaradi česar je okvir EU za pravice 
potnikov edinstven na svetovni ravni; kljub temu obžaluje, da se po ugotovitvah 
Računskega sodišča številni potniki premalo zavedajo svojih pravic, zaradi težav pri 
uveljavljanju pa jih pogosto tudi ne morejo izkoristiti; zato ponavlja poziv Računskega 
sodišča, naj se povečajo skladnost, jasnost in uspešnost okvira EU za pravice potnikov, 
sprejmejo ukrepi za spodbujanje učinkovitejših in preglednejših informacij ter 
nacionalnim izvršilnim organom zagotovijo dodatna orodja za izvrševanje pravic 
potnikov;

8. ugotavlja, da je Računsko sodišče leta 2018 v poglavju „Konkurenčnost za rast in delovna 
mesta“ med pripravo izjave o zanesljivosti za leto 2017 ocenilo plačila, povezana z 
mobilnostjo in prometom; pozdravlja ugotovitev, da stopnja preostalih napak v okviru 
Instrumenta za povezovanje Evrope za promet in njegovega predhodnega programa TEN-
T, ki sta ključni komponenti plačil na področju mobilnosti in prometa, znaša manj 
kot 1 %; ugotavlja pa, da se je pri preverjanju vseh transakcij za poglavje „Konkurenčnost 
za rast in delovna mesta“ izkazalo, da ocenjena skupna stopnja napake znaša 4,2 %, kar 
je nad pragom pomembnosti;
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9. znova poziva, naj Komisija glede na raznolikost virov financiranja prek enotnih 
kontaktnih točk omogoči enostaven dostop do projektov, da bodo lahko državljani 
natančno spremljali razvoj in financiranje infrastrukture, ki se sofinancira iz skladov 
Unije in sklada EFSI; poziva, naj imajo te enotne kontaktne točke, ki naj bodo večjezične, 
obsežne pristojnosti za usklajevanje, saj bo to olajšalo upravljanje presoj okoljskih 
vplivov; ugotavlja, da je črpanje sredstev iz sklada EFSI tudi v petem letu večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014–2020 potekalo počasneje, kot je bilo načrtovano; 
poudarja, da gre ugotovljene napake pripisati upravičencem, zato je potrebnih več 
smernic glede upravičenosti stroškov;

10. je seznanjen, da se je število finančnih instrumentov znatno povečalo, kar nudi nove 
možnosti kombiniranja v prometnem sektorju, obenem pa okrog proračuna Unije ustvarja 
zapleteno mrežo ureditev; je zaskrbljen, da bi lahko ti instrumenti, ki so vzporedni s 
proračunom Unije, zmanjšali odgovornost in preglednost, saj poročanje, revizije in 
nadzor javnosti niso usklajeni; poziva Komisijo, naj poišče možnosti za reformo 
proračunskega sistema Unije, predvsem kako bi bilo najlažje zagotoviti, da splošne 
ureditve financiranja ne bodo bolj zapletene, kot je potrebno, da se dosežejo cilji politike 
Unije ter zagotovijo odgovornost, preglednost in možnost revizije;

11. pozdravlja, da so bila izvedena priporočila glede nadzora Skupnega podjetja Shift2Rail 
in sistema spremljanja varnostne politike v letalstvu in pomorstvu, ki jih je služba za 
notranjo revizijo podala generalnemu direktoratu za mobilnost in promet;

12. poudarja, kako pomembno je zaposliti visoko specializirano osebje, da bodo v 
generalnem direktoratu za mobilnost in promet ter pri Izvajalski agenciji za inovacije in 
omrežja imeli tehnično strokovno znanje, ki ga potrebujejo za opravljanje zahtevnih 
nalog;

13. poudarja, da je politika prometne infrastrukture očitna priložnost, da se povečajo sinergije 
med obrambnimi in civilnimi potrebami ter omrežji TEN-T; pozdravlja, da je bil s 
sprejetjem akcijskega načrta marca 2018 v politiko TEN-T vključen steber za vojaško 
mobilnost; pozdravlja tudi predlog Komisije, da se v proračunu Instrumenta za 
povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027 predvidijo nova sredstva v 
višini 6,5 milijarde EUR za kritje potreb v zvezi z vojaško mobilnostjo; poudarja, kako 
pomembno je analizirati vrzeli med vojaškimi zahtevami in zahtevami v okviru omrežja 
TEN-T, da se ustvari portfelj infrastrukturnih projektov z dvojno rabo, ki bi lahko bili 
financirani v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027 in s 
katerimi bi lahko okrepili omrežje TEN-T; ponovno poudarja, da ta razvoj odraža 
strateško vlogo, ki jo ima omrežje TEN-T pri povezovanju infrastrukture Unije, da bi po 
vsej Evropi dosegli hitro in nemoteno mobilnost ter izboljšali zmogljivosti za odzivanje 
na izredne razmere, kot so humanitarne in civilne krize ter naravne nesreče, s tem pa 
nadalje razvili notranji trg;

14. pozdravlja, da so se začeli izvajati novi projekti, osredotočeni na mobilnost v mestih, 
učinkovito logistiko in infrastrukturo, vključno s pristaniščem prihodnosti, v vrednosti 
približno 105 milijonov EUR na podlagi razpisa za leto 2017 v sklopu programa Obzorje 
2020; pozdravlja, da je bil v okviru programa Obzorje 2020 sprejet triletni delovni 
program (za obdobje 2018–2020) za promet; ponavlja priporočilo Računskega sodišča, 
da je treba na ravni EU določiti razvojni načrt za glavna pristanišča in revidirati njihovo 
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število;

15. je prepričan, da je turistični sektor tesno povezan s prometnim; zato ponovno poziva, naj 
se v prihodnje proračune Unije doda posebna proračunska vrstica za turizem, da bi bili 
financirani ukrepi za razvoj trajnostnega turističnega sektorja;

16. spodbuja Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami objavi letni pregled projektov 
na področjih prometa in turizma, ki so se sofinancirali iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in kohezijskih skladov, kot se to izvaja za Instrument za povezovanje Evrope 
(IPE);

17. 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 2018.
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