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POBUDE

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

1. Ob koncu člena 2(1) se doda naslednja poved:

"spremenjena z Odločbo (ES) št. 884/2004/ES;"

2. Členu 4(5) se doda naslednje:

"Ta Uredba Sveta ne ovira pri tem, da izvajanje Kohezijskega sklada podaljša v obdobju 
2007–2013 na letno padajoči osnovi za države članice, katerih premoženje presega 90 % 
evropskega povprečja enostavno zaradi statističnega učinka pridružitve desetih novih 
držav članic v Evropsko unijo 1. maja 2004."

3. Oblikovati člen 2, točka 3, kot sledi:

"področja, ki spodbujajo trajnostni razvoj in predstavljajo jasno okoljsko korist, kot so 
učinkovita raba energije in obnovljiva energija ter, na področju prometa izven 
vseevropskih omrežij, odseki, ki so enakovredni avtocestam ali glavnim cestam in 
povezujejo vseevropska omrežja, železnica (vključno z železniškim voznim parkom), 
rečne in morske plovne poti, ukrepi multimodalnega prometa in njihova 
medobratovalnost, nadzor obsega cestnega in zračnega prometa, mestnega in javnega 
prevoza, ki ne onesnažujeta okolja (vključno z voznim parkom in cestno infrastrutkuro za 
avtobusni prevoz)."
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je predlagala novo Uredbo Sveta o Kohezijskem skladu. Postopek sprejetja tega 
predloga Uredbe je privolitev. Glavni cilj tega predloga uredbe je podrobno določiti nalogo 
Kohezijskega sklada in njegove posebne načine uporabe, zlasti glede pomoči in področja 
uporabe sklada. Treba je opozoriti, da je upravičenost držav članic in regij za finančno 
podporo iz sklada urejena v skladu s predlogom uredbe Sveta o splošnih določilih o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
(KOM(2004)0492).

Ta predlog uredbe določa področje uporabe pomoči in pravila, ki pogojujejo pomoč sklada.

Vsebina predloga uredbe

Predvideva se, da bo sklad podpiral vseevropska prometna omrežja in zlasti projekte 
evropskega interesa, ki so določeni v Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja 
(UL L 228, 9. 9. 1996, str. 1). Razumljivo je, da se pripravljavec mnenja želi prepričati o 
vključenosti projektov, ki so priloženi Odločbi št. 884/2004/ES Parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004, ki nazadnje spreminja omenjeno odločbo (UL L 167, 30. 4. 2004, str. 1) in ki 
vsebuje seznam razširjenih projektov za upoštevanje potreb novih držav članic in tudi 
prednostnih nalog drugih držav članic, v zadevne projekte.

Vaš pripravljavec mnenja opaža tudi dejstvo, da bo Kohezijski sklad spodbujal, poleg 
vseevropskih omrežij, tudi železnico, rečne in morske plovne poti, dejavnosti intermodalnega 
prometa in njihovo medsebojno usklajeno delovanje, nadzor nad količino cestnega in 
zračnega prometa, zasebni promet in vrste javnega prevoza.

Drugi veljavni člen predloga uredbe zadeva posledice v okviru Kohezijskega sklada, če Svet v 
državi članici ugotovi prevelik državni primanjkljaj.

Pripombe pripravljavca mnenja

Predlog uredbe se razlikuje od predhodne uredbe v dveh pomembnih vidikih. Predlog uredbe 
ne vzpostavlja sistema za vodenje nadzora nad skladom. Ne navaja programa, ki prikazuje 
letne stroške za obdobje načrtovanja, na primer 2007–2013.

Pravila za vodenje in nadzor v predlogu uredbe o splošnih določilih so v zvezi s prvim 
vidikom. Ta pristop, ki predvideva usklajeno načrtovanje treh skladov (regionalnega, 
socialnega in kohezijskega) za boljše doseganje ciljev približevanja, regijske konkurenčnosti 
in ozemeljskega sodelovanja, je razumljiv.

Kljub temu niti v tem predlogu uredbe niti v predlogu uredbe o splošnih določilih ni 
porazdelitve stroškov Kohezijskega sklada, leto za letom ali za obdobje načrtovanja. 

Torej je nemogoče oceniti podporo Kohezijskega sklada prometni politiki, vključno z 
vseevropskimi omrežji, v zadevnih državah, kljub temu, da je znesek cilja „približevanja“ 
znan.

Treba je opozoriti, da se Kohezijski sklad izvaja le v državah, kjer premoženje ni preseglo 
90% BDP evropskega povprečja. Širitev je ustvarila statistični učinek, ki izključuje nekatere 
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države petnajsterice EU. Vaš pripravljavec mnenja meni, da je zaželeno, da Svet s potrditvijo 
Kohezijskega sklada pokaže določeno mero prilagodljivosti na tem področju.
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POSTOPEK

Naslov Kohezijski sklad
Št. postopka 2004/0166(AVC)
Pristojni odbor REGI
Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju
TRAN

Okrepljeno sodelovanje 
Pripravljavec(-ka) mnenja

Datum imenovanja
Josu Ortuondo Larrea
2.9.2004

Obravnava v odboru 16.3.2005 18.4.2005
Datum sprejetja pobud 19.4.2005
Izid končnega glasovanja za:

proti:
vzdržani:

35
3
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester 
Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, 
Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El 
Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, 
Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg 
Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg 
Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, 
Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís 
Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo 
Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien 
Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju
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