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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. zahteva vključitev Odločb o vseevropskem prometnem omrežju („TEN-T“) (Odločba št.
884/2004/ES in Odločba št. 1692/96/ES), pri členu 23(3);

2. zahteva sklicevanje na dvostranske sporazume za čezmejne segmente projektov TEN-T, 
pri členu 25(4);

3. zahteva vključitev kopij dvostranskih sporazumov za čezmejne segmente projektov 
TEN-T, pri členu 39;

4. pri prometnih projektih zahteva vključitev, za členom 50(b), omembe njihovega 
prispevka k doseganju strateških ciljev, vključenih v beli knjigi Komisije, najprej s 
prenosom prevoza na železnico in vodne poti, vključno z zaključitvijo vseevropskega 
prometnega omrežja, pri čemer se daje splošno prednost čezmejnim projektom, ki 
prispevajo k izboljšanemu povezovanju med starimi in novimi državami članicami ter 
med samimi novimi državami članicami;

5. zahteva vključitev operativnih programov za prednostne projekte TEN-T pri členu 
51(4);

6. vztraja, da se načeloma ne sme izplačati zneska za predfinanciranje v zvezi s čezmejnim 
segmentom projekta TEN-T, če med zadevnima državama članicama ne obstaja 
zavezujoč dvostranski sporazum o celotnem dokončanju sosednih segmentov v okviru 
njunih zadevnih nacionalnih ozemelj (člen 81(2));

7. zahteva, da se v člen 50 vključi nova točka ca): "Prispevek k velikim evropskim 
projektom mobilnosti in logistike, na primer projekt Galileo";

8. poziva, da se zgoraj omenjena priporočila ne obravnavajo kot alternativa k členu 5(3)(a) 
Uredbe ESRR (KOM(2004)0495), temveč kot dodatek, ki bo odpravil pomanjkljivosti 
strategij za trajnostni regionalni razvoj;

9. poziva Komisijo, naj zagotovi, da za katero koli državo članico v skladu s to uredbo 
skupna letna finančna sredstva iz skladov, ki prispevajo k cilju „konvergenca“, v času 
sprejetja medinstitucionalnega sporazuma ne presežejo, temveč po možnosti dosežejo 4 
% BDP države članice (člen 22); zahteva, da se pomoč Skupnosti, ki je bila dodeljena v 
skladu z Uredbo (ES) št. 2236/95 za TEN-T projekte, pri računanju zgornje meje 4 % v 
skladu s členom 22 ne upošteva;

10. vztraja, da morajo biti izdatki za glavne projekte in ostale projekte, ki so se pričeli 
izvajati pred 1. januarjem 2007, upravičeni do financiranja od datuma predložitve
projekta Komisiji (člen 55);
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Uvod

Osnutek uredbe, ki se jo sprejme po postopku soglasja (AVC), določa splošne določbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESSR), Evropskem socialnem skladu (ESS) in 
Kohezijskem skladu. Razveljavlja Uredbo (ES) 1260/99. Za vsak sklad se določi ustrezna 
uredba, in sicer ločeno od te splošne uredbe. Splošna uredba opredeljuje cilje skladov, merila 
o izpolnjevanju pogojev za države članice in regije, razpoložljiva finančna sredstva in merila 
za njihovo dodelitev. Določena so tudi pravila, ki urejajo odgovornosti držav članic in 
Komisije glede upravljanja, načrtovanja, spremljanja, nadzorovanja in ocenjevanja.

Uredba predlaga koncentracijo sredstev in dejavnosti na treh ciljih; „konvergenca“ manj 
razvitih držav članic in regij (tistih, katerih BDP je manjši od 75 % povprečja Skupnosti) z 
drugimi regijami EU; povečanje regionalne konkurenčnosti prek predvidevanja in 
spodbujanja gospodarskih sprememb in prek pomoči ljudem pri prilagoditvi na to; in 
evropsko teritorialno sodelovanje, ki povzroči podporno sodelovanje na čezmejni, 
transnacionalni in medregijski ravni. Prvi cilj bo podprt z ESRR, ESS in Kohezijskim 
skladom, drugi cilj z ESRR in ESS, tretji pa samo z ESRR. Število skladov bo v nasprotju s 
trenutnimi šestimi omejeno na tri. Porazdelitev sredstev med različne cilje je naslednja: 264 
milijard EUR (78,5 %) za konvergenco, 58,9 milijarde EUR (17,2 %) za regionalno 
konkurenčnost in zaposlovanje ter 13,2 milijarde EUR (4 %) za teritorialno sodelovanje, za 
obdobje od leta 2007 do vključno 2013. V osnutku uredbe ni navedene podrobne ocene o 
TEN-T za naslednje obdobje kohezijskega in strukturnih skladov.

Kohezija in prometna infrastruktura

Vaš pripravljavec osnutka opozarja na to, da za trenutno in prihodnja programska obdobja 
zneski, odobreni v skladu s proračunsko postavko vseevropskega prometnega omrežja (TEN-
T), ne bi zadostovali za zagotovitev napredka pri projektih TEN-T, ki so bili opredeljeni in 
odobreni. Za njihovo dokončanje je potrebna znatna finančna pomoč iz ESRR in 
Kohezijskega sklada. Učinkovit TEN-T je predpogoj za uresničitev programov strategij iz 
Lizbone in Göteborga, za pravilno delujoč notranji trg, regionalno konvergenco in za 
uresničitev okoljskih ciljev skupnosti. Predvideno je, da se takšno podporo omogoči v okviru 
cilja „konvergence“, podrobnejše določbe osnutka uredbe pa to dovoljujejo.

Opombe, ki temeljijo na dosedanjih izkušnjah

Glede na to, da je Evropska unija v obdobju 2000–2006 dala na razpolago precej sredstev za 
TENT-T (samo iz strukturnih skladov 29,2 milijarde), je bil napredek pri dokončanju teh 
projektov počasen in celo nezadovoljiv. Kot odgovor na to se sedaj v drugem osnutku uredbe 
o splošnih pravilih za vseevropsko omrežje (KOM2004/475 končno) predlaga povečanje 
celotnih zneskov in odstotni delež stroškov, sprejetih v okviru financiranja EU za posamezne 
projekte. Hkrati pa je treba zagotoviti, da splošna pravila za upravljanje in nadzor 
Kohezijskega sklada in strukturnih skladov ščitijo sredstva Skupnosti in zagotavljajo, da ne 
napredujejo, razen če je partnersko financiranje iz držav članic resnično in učinkovito. Iz tega 
vidika se predlaga zgoraj omenjene predloge.

Zadevajo zagotavljanje odločne zavezanosti sofinanciranja s strani držav članic, preden se 
objavi sredstva Skupnosti za projekte TEN-T, in zagotavljanje dobrih dvostranskih 
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sporazumov za čezmejne projekte za dokončanje segmentov projektov na ustreznih straneh 
meje med vsemi državami članicami.
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