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Uska grla na rijekama i kanalima otežavaju premještanje teretnog prometa s 
cesta na unutarnje plovne putove  

Izvješće koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) ukazuje na to da se nastojanjima koja je financirao EU 
kako bi se teretni promet u Europi premjestio s cesta na unutarnje plovne putove u posljednjih 15 godina ostvario 
tek mali napredak. Revizori EU-a poručuju da projekti koje je EU sufinancirao u sklopu strategije za povećanje 
uporabe unutarnjih plovnih putova nisu djelotvorno provedeni. Prijevoz unutarnjim plovnim putovima kao 
alternativa cestovnom prijevozu nije se povećao te se plovnost nije poboljšala. 

„Samo jedno teretno plovilo na rijeci može zamijeniti stotine kamiona na cestama i time smanjiti opterećenje cesta, zagađenje i 
broj nesreća u cijelom EU-u. Premještanje teretnoga prometa s cesta na mrežu rijeka i kanala može donijeti koristi svim 
građanima EU-a. Međutim, i više od desetljeća nakon što je EU proglasio razvoj ovog načina prijevoza jednim od svojih prioriteta, 
ovo područje još uvijek zaostaje za cestama i željeznicama”, poručila je Iliana Ivanova, članica Suda zadužena za izvješće. „Za 
povezanu Europu s održivom prometnom strategijom potrebna su snažnija nastojanja EU-a da poboljša svoje plovne putove i 
stvori uravnoteženiju raspodjelu prometnih rješenja na cestama, željeznicama i plovnim putovima.” 

Slabi učinak sredstava EU-a na prijevoz europskim rijekama i kanalima posljedica je izostanka uklanjanja uskih grla, što je ključni 
preduvjet strategija EU-a za razvoj prijevoza unutarnjim plovnim putovima. Među navedena uska grla ubrajaju se mostovi koji su 
nedovoljne visine, neučinkovite brodske prevodnice i vodne dionice koje nisu dovoljno široke za prijevoz određenih količina 
robe. 

Države članice posvetile su unutarnjim plovnim putovima vrlo malo pozornosti unatoč tome što ih je Komisija već 2001. godine 
proglasila jednim od prioriteta kako bi se promet premjestio s cesta na ekološki prihvatljivije načine prijevoza. Troškovi 
uklanjanja svih uskih grla na transeuropskoj mreži uvelike prekoračuju raspoloživa sredstva iz proračuna EU-a. Kako bi se iznašlo 
rješenje za tu razliku, postoji potreba za dodatnim financiranjem iz nacionalnih i/ili privatnih izvora. Revizori su također utvrdili 
da različite države članice koje su povezane glavnim plovnim koridorima nemaju usklađenu sveobuhvatnu strategiju i da se u 
strategijama EU-a održavanju rijeka te političkim i ekološkim pitanjima posvetilo nedovoljno pozornosti. 

Kako bi se poboljšala djelotvornost EU-a u vezi s financiranjem prijevoza unutarnjim plovnim putovima, revizori preporučuju 
sljedeće: 

• države članice trebale bi dati prednost projektima povezanim s unutarnjim plovnim putovima koji nude najveće i 
najneposrednije koristi 

• Komisija bi trebala usmjeriti financijska sredstva na projekte s već razrađenim planovima za uklanjanje uskih grla. 

Kako bi poboljšala usklađenost među državama članicama, Komisija bi trebala: 
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• temeljito proanalizirati moguće tržište i koristi koje bi se ostvarile plovidbom različitim riječnim dionicama te u svim 
državama članicama koordinirati provedbu osnovne mreže TEN-T  

• dogovoriti s državama članicama konkretne i ostvarive ciljeve za uklanjanje uskih grla 
• pojačati pravnu osnovu radi proširivanja obveza izvješćivanja u vezi s plovnim statusom plovnih putova i obvezivanja 

država članica na izradu međusobno usklađenih nacionalnih planova za održavanje unutarnjih plovnih putova. 

Napomena za urednike 

Polovica europskog stanovništva živi u blizini obale ili unutarnjih plovnih putova te se do većine europskih 
industrijskih središta može doći plovidbom unutarnjim vodama. Prijevoz unutarnjim plovnim putovima, zajedno s 
cestovnim i željezničkim prijevozom, jedan je od triju glavnih kopnenih načina prijevoza. On obuhvaća prijevoz robe 
brodovima na kanalima, rijekama i jezerima, između luka i pristaništa na unutarnjim vodama. Plovila za unutarnje 
vode imaju nosivost jednaku nosivosti stotina kamiona. S pomoću njih mogu se ostvariti koristi u pogledu uštede 
troškova, smanjenja zagađenja i veće sigurnosti prijevoza. 

U ovom izvješću (br. 1/2015) pod nazivom „Prijevoz unutarnjim plovnim putovima u Europi: od 2001. godine nema 
znatnih poboljšanja ni u pogledu modalnog udjela ni u pogledu uvjeta plovnosti” ispitalo se jesu li Komisija i države 
članice djelotvorno provele strategije za teretni prijevoz unutarnjim plovnim putovima. Revizori su procijenili jesu li 
projekti koji su sufinancirani iz proračuna EU-a djelotvorno doprinijeli povećanju modalnog udjela teretnog prijevoza 
unutarnjim plovnim putovima i poboljšanju uvjeta plovnosti te jesu li strategije EU-a za prijevoz unutarnjim plovnim 
putovima bile usklađene i utemeljene na relevantnim i sveobuhvatnim analizama. 

Revizijom su obuhvaćeni dokumenti u vezi s predmetnom politikom i strateški dokumenti od 2001. godine nadalje te 
su provedene terenske provjere onoga što je ostvareno s pomoću 12 projekata koji su sufinancirani iz strukturnih 
fondova i proračuna transeuropske prometne mreže u Belgiji, Češkoj Republici, Njemačkoj i Mađarskoj, zemljama čiji 
je udio u rashodima za infrastrukturne projekte na unutarnjim plovnim putovima za koje je bilo izgledno da će se 
dovršiti do kraja 2013. godine iznosio gotovo 90 %. 

Za projekte EU-a za prijevoz unutarnjim plovnim putovima iz instrumenta transeuropske prometne mreže (TEN-T), 
Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda tijekom razdoblja od 2007. do 2013. godine izdvojena su 
sredstva u iznosu od 1 278 milijuna eura. 

Sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju nalazi odabranih revizija određenih 
proračunskih područja EU-a ili tema povezanih s upravljanjem. 

 


