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POBUDE

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

1. meni, da je pojem infrastrukturne storitve, uveden z zeleno knjigo o TEN-T, strateško 
pomemben za povečanje konkurenčnosti in zaposlenosti v Evropski uniji v skladu z 
lizbonskim programom in evropsko strategijo zaposlovanja; poziva Komisijo, naj se 
osredotoči na spodbujanje visoko kakovostnih storitev in učinkovitejše uporabe obstoječe 
infrastrukture;

2. poudarja, da bi lahko strukturni skladi, zlasti Kohezijski sklad, bolj učinkovito prispevali k 
ciljem TEN-T, če bi bile prednostne naloge ožje usmerjene in financiranje osredotočeno 
na ozka grla in čezmejne odseke projektov ter na nove izzive, ki zadevajo promet, in sicer 
podnebne spremembe in oskrbo z energijo;

3. meni, da bi se države članice morale zavezati k dolgoročnemu načrtovanju omrežij in 
programiranju razvoja infrastrukture, kar bi zagotavljalo hitrejše in bolj zanesljivo 
izvajanje projektov, kar omogoča boljše vključevanje zasebnega sektorja;

4. poudarja, da sta poenostavitev postopkov in uvedba finančnih garancij za zmanjševanje 
podjetniškega tveganja, zlasti za mala in srednja podjetja, bistveni za privabljanje 
zasebnega kapitala in vzpostavljanje dobrih javno-zasebnih partnerstev, ki so pomembna 
za izvajanje projektov;

5. opozarja države članice, da je ozemeljska kohezija Evropske unije popolnoma odvisna od 
zmožnosti zagotavljanja dobre medsebojne povezanosti med regijami; jih poziva, naj 
pospešijo napredovanje obstoječih projektov na čezmejnih odsekih in zagotovijo potrebno 
državno financiranje; 

6. poudarja, da obrobnim regijam močno škoduje njihov omejen dostop do koridorjev TEN-
T; priporoča, naj države članice izboljšajo lokalne medsebojne povezave, da bi tako 
zmanjšale stroške, povezane z obrobnim položajem, na najmanjšo možno mero;

7. meni, da je predpogoj za zagotavljanje hitrega izvajanja projektov TEN-T in njihove 
dolgoročne trajnostnosti resnični pristop od spodaj navzgor, ki v postopke odločanja v 
celoti vključuje regionalne in lokalne organe, interesne skupine civilne družbe ter lokalno 
prebivalstvo;meni, da informacije o uporabi financiranja TEN-T in o koristih, ki iz njega 
izhajajo, državljanom pogosto niso dovolj vidne; zato poziva Komisijo in države članice, 
naj razvijejo ukrepe za povečanje preglednosti v zvezi z dodeljevanjem teh sredstev in 
doseženimi rezultati.
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