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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen s predlaganim proračunom za prometno politiko EU v razdelku 1a, naslovu 

6 – „Mobilnost in promet“; vztraja, da je prometna politika Unije bistvenega pomena za 

prosti pretok oseb in blaga, globalno evropsko integracijo, socialno in teritorialno 

kohezijo Unije ter splošno konkurenčnost; zato poudarja, da je treba tej politiki nameniti 

ambiciozen proračun za prometni sektor, da bo ohranjena verodostojnost potekajočih 

projektov, omogočena primerna infrastrukturna mreža ter bo poskrbljeno za njeno 

pravilno delovanje in varnost, zagotovljene dolgoročne naložbe, ki bodo podpirale 

evropska podjetja, in uporabljeno dopolnilno zasebno financiranje; 

2. meni, da je instrument za povezovanje Evrope temeljni instrument z znatno dodano 

evropsko vrednostjo za optimizacijo prometnega omrežja po vsej Uniji, s katerim se bo 

povezala in/ali posodobila nova in obstoječa prometna infrastruktura; poudarja, da ima 

instrument za povezovanje Evrope v prometnem sektorju ključno vlogo za dokončanje 

osrednjih in celovitih omrežij TEN-T, zato je treba zanj za dolgoročno načrtovanje 

zagotoviti stabilno in ustrezno financiranje; obžaluje, da je bil proračun tega 

instrumenta v preteklosti večkrat zmanjšan, in vztraja, da tega programa ni več mogoče 

krčiti; je seznanjen, da je Komisija za prometni program tega instrumenta predlagala 

povečanje obveznosti za 39,4 % in plačil za 5,3 %, in meni, da sta to najnižja možna 

zneska, saj je leto 2019 prvo leto tega večletnega finančnega okvira, ko je mogoče za 

projekte, ki so se začeli med letoma 2014 in 2016, zahtevati dodatno financiranje; 

3. pozdravlja, da se bodo v letu 2019 sredstva v znesku 1,7 milijarde EUR prerazporedila 

iz kohezijskega sklada v program instrumenta za povezovanje Evrope, ki je namenjen 

prometu; opozarja, da bodo ta sredstva namenjena izključno za infrastrukturne projekte 

TEN-T v državah članicah, ki so upravičene do sredstev iz kohezijskega sklada; 

4. poudarja, da je projekt "Rail Baltica", ki temelji na evropski tirni širini, eden 

najpomembnejših tovrstnih projektov v EU, da pa so predlagana sredstva nezadostna; 

zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo ostala sredstva Unije nespremenjena; 

5. pozdravlja, da je bil maja 2018 objavljen nov javni razpis za prometni program 

instrumenta za povezovanje Evrope, da bi podprli politično usmeritev tretjega svežnja 

za čisto mobilnost, in da bodo leta 2019 objavljeni dodatni razpisi; spominja na uspeh 

javnega razpisa za kombiniranje iz leta 2017 in poziva Komisijo, naj v letu 2019 ta 

razpis ponovi; tudi letos poudarja, da je treba zagotoviti dopolnjevanje med 

instrumentom za povezovanje Evrope in drugimi skladi, zlasti EFSI za projekte, s 

katerimi se ustvarja prihodek, da se čim bolj poveča dodana vrednost Unije pri 

financiranju projektov in sprožijo dodatne zasebne naložbe v obsežne naložbene 

projekte, kot so ERTMS in digitalne izboljšave; obenem spominja, da morajo na 

področju programa, ki je v sklopu instrumenta za povezovanje Evrope namenjen 

prometu, ostati finančne subvencije glavni instrument za financiranje infrastrukturnih in 

čezmejnih projektov vzdolž koridorjev TEN-T; 

6. znova opozarja na obveznosti iz Pariškega sporazuma; poudarja, da bodo prometni 
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izzivi za Evropo v bližnji prihodnosti vse pogostejši, na primer zaradi blaženja 

podnebnih sprememb in čedalje večjega povpraševanja po tovornem prometu, in bodo 

morali obsegati tudi energetski prehod in nove oblike mobilnosti, in opozarja, da bo za 

njihovo premostitev potrebnih dovolj sredstev, če želimo, da Evropa ostane vključujoča 

in konkurenčna; zato poudarja, da je za trajnost prometnega sektorja temeljnega pomena 

podpreti in dodeliti ustrezna sredstva za prehod na druge oblike prevoza, za 

vzpostavitev nizkoogljičnega enotnega evropskega železniškega območja, na primer z 

izvajanjem ERTMS, železniški tovorni promet, železniški promet visokih hitrosti, 

čezmejne železniške povezave, za spodbujanje pomorskih avtocest in celinskih plovnih 

poti, vključno s trajekti z nizkimi emisijami; poleg tega poudarja, da lahko učinkovito 

upravljanje zelene logistike na področju vseh načinov prevoza v Uniji znatno prispeva k 

razbremenitvi prometa in zmanjšanju emisij CO2 ter poziva Komisijo, naj spodbuja 

digitalizacijo logistike; 

7. opozarja, kako pomembno je spodbujati obsežne sinergije med programoma, ki sta v 

sklopu instrumenta za povezovanje Evrope namenjena prometu in digitalnemu 

področju, da bi čim bolj povečali finančni vzvod za projekte, katerih cilj je digitalizacija 

koridorjev TEN-T; 

8. je prepričan, da mora prispevek za agencije na področju prometa iz proračuna EU 

ustrezati njihovim nalogam; ugotavlja, da je dodeljeni proračun agencije EASA ostal 

nespremenjen, proračun agencije EMSA se je nekoliko povečal, proračun agencije ERA 

pa se je v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom žal zmanjšal; spominja, da so se 

pristojnosti agencij ERA, EASA in EMSA nedavno povečale, kar zahteva dodatno 

financiranje in kadrovske vire, da se zagotovi uspešno izvajanje njihovih novih nalog; 

pri tem opozarja na zelo pomembne spremembe nalog agencije EASA, ki je posledica 

nedavnega sprejetja spremenjene temeljne uredbe z novimi pristojnostmi, kot so 

brezpilotni zrakoplovi, okolje ATM/ANS, kibernetska varnost, raziskave in mednarodna 

prisotnost, zaradi česar bi bilo treba spremeniti predlog proračuna za to agencijo in ji 

zagotoviti več kadrovskih in finančnih virov, da bo lahko še naprej zagotavljala visoko 

raven varnosti državljanov Unije; 

9. opominja, da je vesoljski sektor ključnega pomena za Evropsko unijo, da je uporaba 

sistemov Galileo in EGNOS v prometnem sektorju zelo razširjena ter da EGNOS že od 

leta 2011 popolnoma deluje za vse vrste prevoza; poudarja, da se Galileo v celoti 

financira iz proračuna EU in da bo prinesel številne koristi za gospodarstvo EU, ko bo 

dokončan, saj bo ponujal prave storitve industriji in državljanom; je seznanjen, da 

Galileo deluje z 22 sateliti in da bo popolnoma deloval leta 2020, ko bo v orbiti vseh 30 

satelitov; zato meni, da je zaradi vse večjih izzivov v zvezi s kibernetsko varnostjo 

izjemno pomembno, da se za naslednje izstrelitve satelitov zagotovi zadosten proračun; 

poudarja glavne naloge Agencije za evropski globalni satelitski navigacijski sistem 

glede Galilea in skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS); meni, 

da mora imeti ta agencija dovolj osebja za jamčenje ustreznega delovanja in 

izkoriščanja programov evropskih satelitskih navigacijskih sistemov;  

10. meni, da sta povečanje učinkovitosti prometnega sektorja in zmanjšanje njegovih emisij 

medsebojno odvisna cilja in da lahko raziskave in inovacije v sodelovanju z ustreznimi 

agencijami EU veliko prispevajo k njunemu uresničenju; je seznanjen s predlagano 

stabilnostjo proračuna, ki je po programu Obzorje 2020 dodeljen za SESAR 2 (za 
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raziskave in razvoj ter za izvajanje sistema upravljanja zračnega prometa (ATM)), za 

skupni podjetji Shift2Rail in Čisto nebo 2 ter Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 

2, pri čemer poudarja, da so treba za uspešnost teh programov potrebna ustrezna 

sredstva;  

11. meni, da bi bilo treba pri financiranju prometne infrastrukture s sredstvi Unije 

upoštevati naslednje vidike:  

– medsebojno povezljivost med koridorji ter celovitost mreže ter čezmejne povezave;  

– intermodalnost kot podlago za odločitve o projektih;  

– interoperabilnost kot pogoj za sofinanciranje prometnih projektov;  

– kakovost sofinanciranih projektov, ne pa njihovo količino ali velikost;  

– udeležbo državljanov pri preglednem sprejemanju odločitev in spremljanju razvoja 

velikih projektov, katerih skupna naložbena vrednost presega 1 milijardo EUR;  

12. obžaluje, da Unija ni vedno uspešna pri obveščanju o neposrednih učinkih svojih politik 

in finančnih programov, pogosto tudi zato, ker ti učinki niso bili ocenjeni; poudarja, da 

je slaba obveščenost o pravicah potnikov v Uniji v prometnem sektorju skrb zbujajoča 

in obžaluje, da v državah članicah ne uporabljajo vedno dosledno vseh uredb, zlasti 

tistih na področju letalstva in železniškega prometa; poudarja, da je treba v času, ko je 

zelo preprosto sprožiti dezinformacijske kampanje, temu področju nameniti večjo 

podporo;  

13. poudarja, da so pilotni projekti in pripravljalni ukrepi koristna priložnost za Parlament, 

da neposredno finančno podpre pobude, ki podpirajo njegovo zakonodajno delo, za kar 

je Komisija neposredno odgovorna; obžaluje, da poročanje o rezultatih teh projektov in 

ukrepov ni vedno dosledno, in prosi Komisijo, naj do konca mandata predloži temeljito 

analizo projektov, ki se financirajo v tem zakonodajnem obdobju, kot tudi smernice, ki 

pojasnjujejo cilje in metode njihovega izbiranja. 

 



 

PE622.233v02-00 6/7 AD\1159888SL.docx 

SL 

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Datum sprejetja 29.8.2018    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

33 

0 

3 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Ismail 

Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kirkos 

(Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean 

Marinescu, Georg Mayer, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine 

Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, 

Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van 

de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-

Vrionidi), Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-

Hainz, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Anna Hedh 

 



 

AD\1159888SL.docx 7/7 PE622.233v02-00 

 SL 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

33 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička 

ECR Kosma Złotowski 

ENF Georg Mayer 

PPE Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht 

Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, 

Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi 

(Elissavet Vozemberg-Vrionidi) 

S&D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-

Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele 

Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

0 - 

  

 

3 0 

ECR Jacqueline Foster, Peter Lundgren 

EFDD Daniela Aiuto 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 


