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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 predlogom Komisije v zvezi s proračunom na področju prometa; obžaluje 
vsesplošno zmanjšanje sredstev, ki ga predlaga Svet; vztraja, naj se za prometni sektor 
EU sprejme ambiciozen proračun, pri katerem bodo upoštevani novi izzivi in trenutne 
politične prednostne naloge na področju prometne politike EU;

2. meni, da je že čas, da temeljiteje prestrukturiramo financiranje prometa v EU, če želimo 
doseči ogljično nevtralnost prometnega sektorja do leta 2050 ter popolno skladnost s 
Pariškim sporazumom in cilji trajnostnega razvoja; poudarja, da so izjemno pomembni 
obsežna finančna sredstva, v rezultate usmerjena in smotrna uporaba sredstev programa 
Obzorje 2020 za prometno področje, programi in skupna podjetja, ki si prizadevajo za 
uresničitev teh ciljev; nadalje poudarja, kako pomembni so projekti in programi na 
področju razogljičenja in digitalizacije, ter zahteva ustrezno financiranje zanje in 
poziva, naj se obravnavajo prednostno; poziva Komisijo, naj spodbuja digitalizacijo v 
logistiki; meni, da je treba pri tem prestrukturiranju, če naj bo prehod pravičen in 
vključujoč, v celoti upoštevati potrebe ranljivih družbenih skupin in regij; poudarja, da 
morata biti s financiranjem zagotovljeni boljši povezljivost in učinkovitost v prometu;

3. vztraja, da je prometna politika EU bistvenega pomena za gospodarsko, socialno in 
okoljsko trajnost, zato bi bilo treba dati prednost kakovosti, trajnosti in koristnosti 
projektov za državljane in podjetja, ne pa njihovi količini ali velikosti; poudarja, da je 
treba prometno politiko EU ustrezno in zadostno financirati, da bi zagotovili rast, 
delovna mesta in konkurenčnost Evrope, tudi na bolj obrobnih območjih, več naložb v 
raziskave in inovacije ter socialno in teritorialno kohezijo; poudarja, da je treba za večjo 
učinkovitost pri velikih infrastrukturnih projektih ustvariti sinergije med političnimi, 
finančnimi in upravnimi postopki;

4. poudarja ključno vlogo prometne politike in naložb EU pri spodbujanju in krepitvi 
teritorialne, socialne in ekonomske kohezije v EU ter pri zagotavljanju teritorialne 
dostopnosti in medsebojne povezljivosti vseh regij EU, vključno z oddaljenimi in 
najbolj oddaljenimi regijami, otoki, obrobnimi, gorskimi in obmejnimi regijami ter 
območji, ki niso več ali so redko poseljena;

5. opozarja, da javne naložbe na področju cestnega, železniškega, zračnega in pomorskega 
prometa pozitivno vplivajo na notranji trg in evropsko gospodarstvo, ki mora postati 
vodilno na svetovni ravni;

6. poudarja, da se je treba pri politiki EU na področju prometne infrastrukture bolj 
celostno osredotočiti na naslednje tri vidike:

– medsebojna povezljivost koridorjev in celovitega omrežja ter čezmejnih povezav 
mora biti prednostna naloga,

– odločitve o projektih bi morale biti sprejete na podlagi vidika intermodalnosti,
– pogoj za sofinanciranje prometnih projektov pa bi morala biti interoperabilnost;
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7. ponavlja, da začasni dogovor o uredbi o vzpostavitvi programa InvestEU1 vsebuje 
splošno določbo, ki se uporablja za vse financiranje v zvezi s prometom in določa, da 
„projekti, ki niso skladni z doseganjem podnebnih ciljev, niso upravičeni do podpore“ 
in da se vse finančne in naložbene operacije „pregledajo, da se ugotovi, ali imajo 
okoljski, podnebni ali družbeni vpliv, in če ga imajo, se zanje uporablja podnebno in 
okoljsko preverjanje ter preverjanje socialne vzdržnosti“; želi spomniti, da bi moral 
sklad InvestEU podpirati naložbe, ki prispevajo k večji ekonomski, teritorialni in 
socialni koheziji v Uniji, ter da je treba za čim večji učinek in dodano vrednost finančne 
podpore EU kar najbolj povečati „sinergije v relevantnih programih Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija“; 

8. poudarja, kako pomembno je, da se revizija posojilne politike Evropske investicijske 
banke v prometnem sektorju, ki naj bi bila izvedena leta 2020, izkoristi za temeljitejšo 
reformo načina, kako ta banka (ki ima ključno vlogo tudi pri izvajanju Evropskega 
sklada za strateške naložbe (EFSI) in sklada InvestEU) financira prometni sektor; želi 
spomniti, da je EIB v obdobju 2007–2018 za prometne projekte odobrila približno 140 
milijard EUR posojil, od katerih jih je bilo približno 80 % namenjenih za cestno 
infrastrukturo2; poziva Evropsko investicijsko banko, naj Parlamentu pravočasno poroča 
o vseh fazah te revizije;

9. poudarja, da ima Instrument za povezovanje Evrope pomembno vlogo pri pospeševanju 
vzpostavitve vseevropskega omrežja (TEN-T), ki bo izjemno zmogljivo in trajnostno ter 
bo povezovalo vsa področja prometne in energetske infrastrukture ter infrastrukture 
digitalnih storitev; poudarja, da bo hitra dokončna vzpostavitev omrežja TEN-T znatno 
prispevala k socialni, ekonomski in teritorialni koheziji v Uniji, pa tudi k spodbujanju 
njenih ciljev na področju razogljičenja; poudarja, da je Instrument za povezovanje 
Evrope bistvenega pomena za naložbe v rast, ki bo trajnostna na dolgi rok, inovacije, 
kohezijo, konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest v EU;

10. meni, da bi bilo mogoče sredstva Instrumenta za povezovanje Evrope na področju 
prometa bolje porabiti, če bi večji delež namenili za brezemisijske načine prevoza; 
opozarja, da je Instrument za povezovanje Evrope izjemno pomemben in bistven 
finančni instrument v prometnem sektorju ter da bi bilo treba pri kratko- in 
dolgoročnem načrtovanju porabe (zlasti kar zadeva razvoj in dokončanje jedrnega in 
celovitega omrežja TEN-T) upoštevati ciljno usmerjen pristop ter si prizadevati za 
dodano vrednost EU; pozdravlja pristop Komisije, da sofinancira ponovno vzpostavitev 
regionalnih čezmejnih železniških povezav, ki so bile ukinjene ali opuščene3, in 
spodbuja države članice, čezmejne regije in Komisijo, naj še okrepijo delo na teh 
projektih, ki temeljijo na pristopu od spodaj navzgor in bodo prispevali k ponovnemu 
odprtju meja znotraj EU, kjer te meje še obstajajo; poziva Komisijo, naj znatno poveča 
rezervirani znesek, ki je v proračunski vrstici Instrumenta za povezovanje Evrope 
namenjen financiranju ponovne vzpostavitve manjkajočih regionalnih železniških 

1 Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
2 Evropsko računsko sodišče – najava revizije „Roads connecting European regions“ (Ceste, ki povezujejo 
evropske regije), str. 9 — 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf.
3 Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal 
EU borders (Celovita analiza obstoječih čezmejnih železniških povezav in manjkajočih povezav ob notranjih 
mejah EU)(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf).

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
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povezav, ki so bile ukinjene ali opuščene, pri čemer je treba prednostno upoštevati 
geografsko zapostavljena območja; poziva Komisijo, naj upošteva, da na ravni EU še 
vedno obstajajo velike razlike v prometni infrastrukturi; poleg tega je treba železniško 
infrastrukturo še naprej elektrificirati in hitreje uvesti evropski sistem za upravljanje 
železniškega prometa (ERTMS); v proračunu Instrumenta za povezovanje Evrope bi 
bilo treba upoštevati tudi ukrepe za zmanjšanje hrupa železniškega tovornega prometa, 
da se zagotovi trajnosten in učinkovit sistem tovornega prometa; meni, da bi moral 
Instrument za povezovanje Evrope bolje povezovati in spodbujati pomorski promet; 
poziva, naj se pri dodeljevanju sredstev, ki so na voljo za promet, ohrani delež finančnih 
sredstev za Instrument za povezovanje Evrope;

11. poziva Komisijo, naj do konca leta 2019 predloži oceno izvedbe vseh pogodbenih 
projektov, ki bo vključevala trenutno stanje in napovedi glede dokončanja projektov in 
predloge (na primer prerazporeditev sredstev), kako bi bilo mogoče doseči 100 % 
stopnjo porabe;

12. opozarja, da bi si bilo treba s sredstvi kohezijske politike, namenjenimi prometni 
infrastrukturi, prizadevati za uresničitev cilja iz Pogodbe glede ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije; poudarja, da so decentralizirani pristopi pomembni in da sta 
povezljivost in dostopnost podeželja še vedno izziv, ki ga je nujno treba obravnavati; 
izraža zaskrbljenost glede tega, da se prehodu na druge oblike prevoza pri uporabi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada namenja le 
malo pozornosti; poudarja, da so potrebna sredstva EU tudi za razogljičenje prometnega 
sektorja; priporoča, naj se povečajo naložbe v kolesarjenje in hojo; ponavlja svojo 
dolgoletno zahtevo, naj bo financiranje EU v prometnem sektorju pregledno, zlasti pri 
deljenem upravljanju sredstev; poziva Komisijo, naj na razumljiv način da na voljo 
informacije o projektih na področju prometa, ki se financirajo iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada;

13. poziva Komisijo, naj do konca leta pripravi oceno porabe sredstev EU za prometne 
projekte v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope, Kohezijskega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, pri tem pa med drugim preveri, v kolikšni meri 
so bili spoštovani prometne strategije in predhodni pogoji iz sporazumov o partnerstvu;

14. poziva Komisijo, naj do konca leta 2019 pripravi oceno aktualnega stanja porabe 
sredstev, dodeljenih za finančne instrumente, napovedi glede končne stopnje črpanja in 
predloge (vključno s prerazporeditvijo na druge proračunske vrstice Instrumenta za 
povezovanje Evrope), kako bi lahko dosegli 100 % stopnjo;

15. poziva Komisijo, naj pripravi oceno uporabe zneskov, dodeljenih za uvedbo projekta 
SESAR, ki bo vključevala tudi informacije o trenutnem stanju, prihodnjih ukrepih in 
prispevku projektov, ki se financirajo iz teh sredstev, k uvedbi projekta SESAR v 
državah članicah;

16. spodbuja Komisijo, naj se zavzame za oživitev udobnih nočnih prevozov z vlakom v 
Evropi kot mogoče in trajnostne alternative za polete na kratke razdalje in vožnje z 
avtomobilom na dolge razdalje; poziva Komisijo, naj preuči možnosti kombiniranja 
sofinanciranja evropske mreže kolesarskih poti EuroVelo in celovitega železniškega 
omrežja;
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17. ocenjuje, da je pomorski promet alternativa prevozom, ki se opravljajo izključno po 
cestah; meni, da bo Direktiva (EU) 2016/802 Evropskega parlamenta in Sveta4, ki 
določa mejne vrednosti za vsebnost žvepla v ladijskih gorivih, dosegla večjo trajnost 
tega načina prevoza in da je mogoč še večji napredek pri njegovem razogljičenju; 
ugotavlja, da so evropska pristanišča tudi multimodalna vozlišča in vstopne točke za več 
kot 90 % blaga, ki se uvozi v EU; poziva Komisijo, naj v večji meri spodbuja in 
financira ta način prevoza;

18. poudarja, da lahko promet v Uniji z digitalizacijo postane bolj vključujoč, inovativen, 
povezan in trajnosten; ponovno opozarja Komisijo, kako pomembno je oblikovati novo 
strategijo EU, ki bo v prvi vrsti namenjena pravičnemu prehodu in prekvalifikaciji 
zaposlenih, katerih delovna mesta bodo zaradi digitalizacije prometnega sektorja postala 
odvečna;

19. zaradi zelo visokega števila smrtnih žrtev in poškodb v prometnih nesrečah in ob 
upoštevanju nove direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture, v kateri je 
določeno, da države članice „zagotovijo, da se /.../ upoštevajo potrebe ranljivih 
uporabnikov cest“, vztraja, da morajo Komisija in države članice še večjo prednost 
nameniti financiranju prometne varnosti potnikov v različnih prevoznih sredstvih in se 
osredotočiti na varnost ranljivih udeležencev v prometu, kot so pešci, invalidi, kolesarji 
in drugi uporabniki mikromobilnosti, pa tudi na prehod na druge oblike prevoza, ki so 
varnejše in čistejše, npr. železniški promet; poziva Komisijo, naj državam članicam 
zagotovi potrebno tehnično in upravno pomoč pri ukrepih za ustrezno vzdrževanje 
obstoječega cestnega omrežja v njihovih celovitih prometnih načrtih, da bi izboljšali 
kakovost in varnost njihovih cest;

20. meni, da je za hitrejše preoblikovanje mobilnosti v mestih bistvenega pomena, da je 
financiranje mestnega prometa bolj povezano z načrti za trajnostno mobilnost v mestih; 
poziva, naj se s temi načrti za mobilnost v mestih spodbuja multimodalnost med 
različnimi trajnostnimi načini prevoza in zagotovijo uravnotežene socialno-ekonomsko 
ureditve, da ne bi prišlo do diskriminacije državljanov EU;

21. poudarja, da morajo sistemi mobilnosti v mestih prispevati k skrajšanju vsakodnevnih 
poti (dom–služba–dom), zagotoviti interoperabilnost, povečati privlačnost javnih 
prevoznih sredstev za prebivalce in omejiti zelo razširjeni zasebni prevoz, kar bo 
prispevalo k okoljski in podnebni trajnosti ter družbenemu razvoju; meni, da bi glede na 
raznolikost načinov javnega prevoza na mestnih območjih EU (nekatera od njih imajo 
razpršene prometne sisteme in slabo organiziran sistem izdajanja vozovnic, zaradi česar 
je njihova uporaba dražja) moral biti proračun za leto 2020 osredotočen na težave, ki so 
posledica kompleksnega sistema izdajanja vozovnic za javni prevoz, ter podpreti 
uvedbo akcijskega načrta za enoten multimodalni sistem izdajanja vozovnic;

22. poziva k povsem preglednemu financiranju in preglednejšemu ocenjevanju projektov, 
pri čemer je treba posebno pozornost nameniti udeležbi državljanov, civilne družbe in 
nevladnih organizacij v preglednem odločanju in spremljanju razvoja velikih projektov, 
katerih skupni obseg naložb presega milijardo EUR; meni, da bi morala biti sredstva 
osredotočena na cilje, ki zagotavljajo resnično dodano vrednost za države članice;

4 Direktiva (EU) 2016/802 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 glede zmanjšanja vsebnosti 
žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (UL L 132, 21.5.2016, str. 58).
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23. opozarja, da je pri javnih naložbah v infrastrukturo še posebej velika nevarnost 
korupcije; poudarja, kako pomembno je zagotoviti pregleden in konkurenčen razpisni 
postopek za velike projekte prometne infrastrukture, ki jih financira EU; vztraja, da 
morajo javni naročniki in ponudniki za te velike projekte skleniti pakte integritete, v 
skladu s katerimi tretje osebe spremljajo, ali spoštujejo zaveze glede dobre prakse in 
preglednosti; opozarja, da so v prvi vrsti države članice odgovorne za vzpostavitev 
sistema upravljanja, s katerim naj bi bilo zagotovljeno uspešno in učinkovito izvajanje 
naložbenih projektov, ter poziva Komisijo, naj zagotovi potrebno upravno in tehnično 
podporo, da jim olajša izvajanje teh projektov; poudarja, da je poleg tega pomembno, da 
se pri postopkih javnega naročanja upoštevajo socialne razmere delavcev; poudarja, da 
se dandanes celoten prometni sektor sooča s težavami pri zaposlovanju delavcev in da je 
treba za odpravo teh težav izboljšati delovne pogoje;

24. meni, da se analize stroškov in koristi pri prometnih projektih ne smejo več osredotočati 
predvsem na kratkoročne ekonomske analize, temveč na celovito razumevanje vseh 
kratkoročnih in dolgoročnih zunanjih stroškov, in sicer na podlagi nedavne študije o 
zunanjih stroških in internalizaciji stroškov, ki jo je naročila Komisija in pri kateri se je 
pokazalo, da se skupni obseg zunanjih stroškov prevoza ocenjuje na 
skoraj 1000 milijard EUR letno5;

25. poziva Komisijo, naj pri določanju meril za izbiro pilotnih projektov in pripravljalnih 
ukrepov uporabi bolj v rezultate usmerjen pristop, stremi po dodani vrednosti EU in se 
bolj osredotoči na politične cilje, ter opozarja, da je treba ta merila ustrezno izvajati;

26. ponavlja, da potrebujemo močno Agencijo Evropske unije za varnost v letalstvu 
(EASA), ki bo imela zadostna sredstva, da se zagotovita varnost državljanov EU (izzive 
med drugim predstavljajo nove tehnologije, kibernetske grožnje in motenje sistema 
GNSS) in okoljska trajnost sektorja zračnega prometa, pa tudi, da bo EU imela vodilno 
vlogo na teh področjih, in sicer tako da se zmanjša okoljski odtis tega sektorja 
(zmanjšanje hrupa in emisij, razogljičenje, krožno gospodarstvo), spodbuja varstvo 
okolja (blažilni ukrepi), razvijejo inovativne in trajnostne tehnologije (brezpilotna letala, 
električni ali hibridni zrakoplovi, trajnostna goriva za zrakoplove), oblikuje program za 
znak za okolje in multimodalno mobilnost (tj. povezave do železniške in letališke 
infrastrukture in med njima);

27. obžaluje, da se pri proračunu za leto 2020 ni upoštevalo, da so bile naloge agencij EU 
na področju prometa (Evropska agencija za varnost v letalstvu, Evropska agencija za 
pomorsko varnost in Agencija Evropske unije za železnice) razširjene, čeprav bi bilo 
treba upoštevati, da bodo za izpolnitev vseh svojih nalog potrebovale več finančnih in 
človeških virov; opozarja, da bi se lahko po mnenju Računskega sodišča stroški, ki jih 
nosi proračun EU, zmanjšali s centralizacijo dejavnosti Agencije Evropske unije za 
železnice na eni sami lokaciji;

28. poudarja pomen projektov, ki omogočajo spodbujanje turizma, sektorja, ki znatno 
prispeva k BDP držav članic ter ima ekonomske posledice za rast, konkurenčnost, 

5Study on Sustainable Transport Infrastructure Infrastructure Charging and Internal of Transport External 
Extensions (Študija o zaračunavanju porabnine za infrastrukturo trajnostnega prometa in internalizaciji zunanjih 
stroškov prevoza) (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-
costs_en).
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zaposlovanje in socialni razvoj; obžaluje, da turizem v proračunu ni ločeno politično 
področje, in ponovno poziva, naj se v naslednjem finančnem okviru zagotovijo posebna 
in namenska sredstva, zbrana v samostojni proračunski vrstici, ki bo namenjena 
izključno turizmu; poudarja, da v turističnem sektorju obstajajo izzivi, ki so skupni 
vsem državam članicam in vključujejo krizno upravljanje, konkurenco iz tretjih držav, 
trajnostni razvoj turističnih dejavnosti, krepitev lokalnih in izoliranih skupnosti in 
prehod na brezogljično gospodarstvo, ter da zato skupne evropske politike zagotavljajo 
znatno dodano vrednost;
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