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Luxembourg, 7. maja 2019 

Revizorji EU preverjajo, ali je vseevropsko cestno omrežje 
na pravi poti 

Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo podpore EU za omrežje cest, ki povezujejo države 
članice in regije. Revizorji bodo preučili, ali je z ukrepi in financiranjem Evropske komisije 
zagotovljeno, da države članice ostanejo na pravi poti za pravočasno dokončanje omrežja in 
izboljšanje povezljivosti za državljane. 

Revizorji so danes objavili napovednik revizije o cestah, ki povezujejo evropske regije. 
Napovedniki revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir 
informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče. 

Ceste so še vedno in bodo v bližnji prihodnosti verjetno tudi ostale glavni način prevoza ljudi in 
blaga v EU, pravijo revizorji. Gradnja cest in izboljšanje njihove dostopnosti sta pomembna tudi za 
spodbujanje gospodarske rasti. Glede na podatke iz leta 2016 je bilo v prometnem sektorju 
zaposlenih več kot 11 milijonov ljudi – več kot 5 % delovne sile v EU. 

V devetdesetih letih 20. stoletja je Komisija začela razvijati vseevropsko prometno omrežje (TEN-
T), vključno s cestno infrastrukturo. Komisija namerava do leta 2030 dokončati devet osrednjih 
koridorjev, ki zajemajo približno 40 000 km cest od Baltika do Atlantika ter od Skandinavije do 
Sredozemlja. Ti koridorji so strateško najpomembnejši za dosego ciljev politike in zajetje večine 
jedrnega omrežja. Poleg tega je cilj Komisije do leta 2050 dokončati celovito omrežje, s katerim 
bosta zagotovljeni dostopnost in povezanost vseh regij EU.  

Finančna sredstva EU za ceste v obdobju 2007–2020 znašajo približno 82 milijard EUR, od katerih 
je bila polovica porabljena za jedrno in celovito omrežje. Glavni upravičenci do sredstev so države 
članice v Srednji in Vzhodni Evropi. 
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„Finančna sredstva EU so pripomogla k izboljšanju prometnih povezav med državami članicami in 
regijami v zadnjih desetletjih, vendar v cestnem omrežju še vedno obstajajo vrzeli, manjkajoče 
povezave in ozka grla,“ je dejal član Evropskega računskega sodišča George Pufan, pristojen za 
revizijo. „Obstaja tveganje, da celotno vseevropsko jedrno omrežje ne bo dokončano 
pravočasno.“ 

Z dokončanjem omrežja cest med državami članicami in znotraj njihovih regij bo mogoče skrajšati 
čas potovanja za potnike in blago ter povečati zmogljivost na boljših cestah. Vendar pa je 
vseevropsko cestno omrežje še vedno nepopolno. Tako na primer države članice v Srednji in 
Vzhodni Evropi še vedno nimajo dostopa do dobrih povezav med vzhodom in zahodom, pa tudi 
med seboj niso dobro povezane. 

Revizorji bodo preučili, ali je vseevropsko jedrno omrežje na pravi poti, da bo dokončano 
pravočasno, in ali Komisija zagotavlja, da: 

o se v skladu z nacionalnimi cestnimi načrti daje prednost pravočasnemu dokončanju 
jedrnega omrežja in njegovemu ohranjanju v dobrem stanju, 

o se s finančnimi sredstvi EU za ceste obravnava dokončanje jedrnega omrežja, ki je njena 
prioriteta. 

Revizorji bodo izvajali preglede v Bolgariji, na Češkem, Poljskem in v Španiji. 

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno v začetku leta 2020. 

Pojasnila za urednike 

Osrednjih prometnih koridorjev je devet, in sicer Atlantik, Baltik–Jadran, Sredozemlje, Severno 
morje–Baltik, Severno morje-Sredozemlje, Orient–Vzhodno Sredozemlje, Ren–Alpe, Ren–Donava 
in Skandinavija–Sredozemlje. 

Prejšnje revizije Sodišča na področju prometa zajemajo pregled mobilnosti in prometa ter 
posebna poročila o železnicah za visoke hitrosti in železniškem tovornem prometu, pomorskem 
prometu in celinskih plovnih poteh, letališčih in upravljanju zračnega prometa ter stroških cest, 
mestnem prevozu in pravicah potnikov. Sodišče trenutno izvaja revizijo mobilnosti v mestih v EU.  

Cel napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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