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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poziva Komisijo in države članice, naj pokažejo več politične volje za dodatni razvoj in 

krepitev enotnega trga za promet ter za oblikovanje enakih konkurenčnih pogojev, da bi 

zagotovili odprto in pošteno konkurenco med javnimi in zasebnimi operaterji v 

prevoznem, poštnem in turističnem sektorju, ob spoštovanju drugih politik, ciljev in 

načel EU, vključno s socialno razsežnostjo, ki je pomembna za nemoteno delovanje 

notranjega trga za promet; 

2. poudarja, da sta povezanost in prometna infrastruktura pomembni za preživetje, 

gospodarski razvoj ter zagotavljanje javnih in zasebnih storitev na regionalnih in 

oddaljenih območjih; 

3. zato izraža upanje, da bo vseevropsko prometno omrežje dokončano; 

4. poudarja, da potreba po zagotovitvi učinkovitejšega varstva pravic prevoznih delavcev 

pred zlorabami ne bi smela biti izgovor za omejevanje svobodne konkurence med 

subjekti iz različnih držav članic; poziva Komisijo, naj pri oblikovanju zakonov, ki 

bodo pomembno vplivali na delovanje enotnega trga za promet, spoštuje načeli 

sorazmernosti in subsidiarnosti; 

5. je seznanjen z izzivi, s katerimi se soočajo poštni operaterji zaradi oblikovanja enotnega 

digitalnega trga; poudarja, da je uspeh tega ambicioznega projekta, zlasti na področju 

spletne trgovine, v veliki meri odvisen od tega, kakšno obliko bo imel trg poštnih 

storitev dostave paketov; poudarja, da je treba za zasebne subjekte in javne operaterje, 

ki ponujajo komercialne storitve, zagotoviti poštene in enake pogoje za čezmejno 

konkurenco; 

6. poudarja, da morajo vse politike na področju konkurence spoštovati socialne pravice 

vseh operaterjev v zadevnih sektorjih; 

7. poudarja, da države članice pogosto slabo izvajajo zakonodajo EU o prometu in ne 

spoštujejo načel Pogodb, zlasti kjer ima centralna vlada monopol nad upravljanjem 

prevoznega sektorja; poziva Komisijo in države članice, naj pravilno izvajajo in 

izvršujejo veljavno zakonodajo EU, ki je nujna za dobro delovanje notranjega trga, da 

bo to prineslo dodatne koristi podjetjem in industriji, potrošnikom, socialnim razmeram 

delavcev in okolju; 

8. poudarja pomen odprave fizičnih, tehničnih in regulativnih ovir med državami 

članicami, da bi preprečili drobitev enotnega trga in omogočili čezmejno mobilnost ter 

teritorialno sodelovanje, s čimer bi spodbudili konkurenco; 

9. Komisijo opozarja na posredne ovire za konkurenco, ki jih povzročajo različni predpisi 

o obdavčevanju in varnosti ter razlike pri času vožnje in počitka, homologaciji in 

pravicah potnikov; 
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10. priznava napredek na področju digitalnih tehnologij v prevoznem in turističnem 

sektorju, ki spodbujajo konkurenco, ustvarjajo delovna mesta, omogočajo dostop malih 

in srednjih podjetij do večjih trgov ter zagotavljajo dejanske ugodnosti za potrošnike; 

poudarja, da bosta digitalizacija in dobrodošel razvoj ekonomije delitve precej 

spremenila poslovno okolje sektorja ter da je potreben ustrezen in jasen pravni okvir, da 

bi lahko izkoristili koristi digitalizacije; 

11. poudarja, da subjekti, ki delujejo na podlagi novih poslovnih modelov, pozitivno 

vplivajo na prevozni in turistični trg EU, zlasti z zagotavljanjem večje dostopnosti 

storitev in izboljšanjem njihove kakovosti; 

12. pozdravlja namen Komisije, da se bo z različnimi pomembnimi državami in regijami v 

svetu pogajala o zunanjih letalskih sporazumih; meni, da bi s temi sporazumi izboljšali 

dostop na trg, poleg tega pa zagotovili nove poslovne priložnosti za vrhunski evropski 

letalski sektor, ustvarili visokokakovostna delovna mesta, ohranili stroge varnostne 

standarde, upoštevali pravice delavcev v sektorju in zagotovili korist potrošnikom; 

poudarja, da ima Evropski parlament pomembno vlogo v teh pogajanjih; 

13. poziva Komisijo, naj v pogajanja o teh sporazumih vključi klavzulo o pošteni 

konkurenci, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje; 

14. poziva Komisijo, naj spodbuja skladnost, tudi na področju subvencij EU, med letališči, 

ki so geografsko blizu, a na različnih straneh državnih meja; 

15. meni, da bi morali na področju pristaniških storitev ustvariti vse bolj odprt, 

konkurenčen in pregleden regulativni okvir za javna pristanišča v Evropi, obenem pa 

ustvariti dodatne zaposlitvene priložnosti; 

16. meni, da bi večja konkurenca, ki bi jo prineslo postopno odpiranje trga cestnega prevoza 

blaga v EU, koristila potrošnikom, vendar odločno obsoja, da nekateri ukrepi držav 

članic spodkopavajo celovitost enotnega trga na tem področju; pozdravlja stališče 

Komisije glede obravnave teh protekcionističnih ukrepov; 

17. izraža upanje, da odpiranje trga cestnega prevoza blaga ne bo povzročilo še več 

socialnega dampinga, ter obžaluje pojav družb „poštni nabiralnik“; 

18. poleg tega obžaluje, da manjša dostavna vozila niso ustrezno obravnavana v politiki 

EU, kljub temu da se vse pogosteje uporabljajo za izogibanje pravilne uporabe 

zakonodaje s področja zaposlovanja, varnosti in varstva okolja; 

19. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja oligopolne težnje cenovnega dampinga, zlasti v 

letalstvu in sektorju avtobusnih prevozov na dolge razdalje, ter vztraja pri pravilni 

uporabi zakonodaje EU in pri poštenih konkurenčnih intermodalnih pogojih; 

20. poziva k hitremu zaključku pogajanj o četrtem železniškem svežnju in meni, da bo ta 

prispeval k še večji odprtosti železniškega potniškega prometa za konkurenco ter 

izboljšal učinkovitost železniškega sektorja, hkrati pa bosta zagotovljeni kakovost in 

trajnost obveznosti javnih storitev; 

21. pozdravlja sprejetje tehničnega stebra četrtega železniškega svežnja in meni, da se bo z 
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njim okrepila varnost v železniškem prometu, hkrati pa bodo z interoperabilnostjo 

odpravljene tehnične ovire za konkurenco; 

22.  poudarja, da je turizem pomembna gonilna sila gospodarske rasti in ustvarjanja 

delovnih mest, ter poziva Komisijo, naj sprejme proaktiven pristop k spodbujanju 

konkurenčnosti evropskega turističnega sektorja in oblikovanju ugodnega okolja za 

njegovo rast in razvoj; 

23. poudarja, da so poštne storitve in zlasti čezmejna dostava paketov odločilnega pomena 

za razvoj sektorja elektronskega trgovanja v EU; pozdravlja protimonopolne preiskave 

Komisije v sektorju elektronskega trgovanja, in jo spodbuja, naj še naprej spremlja 

razvoj trgov poštnih storitev in dostave paketov; 

24. poudarja, da je treba financirati trajnostne, dostopne in varne prevozne projekte, s 

katerimi bi pripomogli k boljšemu delovanju vsega evropskega prevoznega sistema; 

25. poziva k uporabi skladov EU, kot so instrument za povezovanje Evrope, kohezijski 

skladi, Evropski sklad za regionalni razvoj in Obzorje 2020 za razvoj evropske 

prometne infrastrukture, povečanje količine in izboljšanje kakovosti storitev; 

26. poziva države članice, naj namenijo zadostno pozornost dokončanju čezmejnih 

infrastrukturnih projektov in usklajevanju svojih najpomembnejših prevoznih načrtov s 

sosednjimi državami članicami; 

27. meni, da je treba v celoti uporabljati inovativne finančne instrumente, na primer 

Evropski sklad za strateške naložbe, ki so namenjeni financiranju projektov v 

prevoznem sektorju ter podpirajo rast in konkurenčnost; vseeno poudarja, da sredstva, 

namenjena jamstvenemu skladu Evropskega sklada za strateške naložbe, ne smejo 

ogrožati sredstev instrumenta za povezovanje Evrope ali Obzorja 2020, ki sta temeljna 

instrumenta za razvoj enotnega trga na področju prevoza; 

28. poudarja, da bi lahko popolno odprtje železniškega prevoznega trga prineslo številne 

koristi operaterjem in potnikom iz vseh držav članic; vendar opozarja, da je treba pri 

tem upoštevati različne ravni razvoja železniške infrastrukture v državah članicah; 

poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru ohraniti sedanje ravni 

naložb za odpravljanje razlik v železniški infrastrukturi. 
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