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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 Komisijinim predlogom proračuna za področje prometa; obžaluje 
neselektivno krčenje sredstev, ki ga je zahteval Svet;

2. meni, da je že čas, da temeljiteje prestrukturiramo financiranje prometa v EU, če želimo 
doseči ogljično nevtralnost prometnega sektorja do leta 2050 in popolno skladnost s 
Pariškim sporazumom;

3. vztraja, da je prometna politika EU bistvenega pomena za gospodarsko, socialno in 
okoljsko trajnost, zato bi bilo treba dati prednost kakovosti projektov, ne pa njihovi 
količini ali velikosti;

4. 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 vsi projekti „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“;

5. poudarja, da je nadvse pomembno, 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; poziva Evropsko investicijsko banko, naj Parlamentu pravočasno poroča o vseh 
fazah te revizije;

6. meni, da lahko sredstva Instrumenta za povezovanje (IPE) na področju prometa bolje 
porabimo, če jih večji delež namenimo za brezemisijske načine prevoza; pozdravlja 
pristop Komisije, da sofinancira ponovno vzpostavitev regionalnih čezmejnih 
železniških povezav, ki so bile ukinjene ali opuščene, 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 povezav, ki so bile ukinjene ali 
opuščene; 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;

7. spodbuja Komisijo, naj se zavzame za oživitev udobnih nočnih prevozov z vlakom v 

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)).
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Evropi kot trajnostne alternative za polete na kratke razdalje in vožnje z avtomobilom 
na dolge razdalje;

8. poziva Komisijo, naj združi sofinanciranje evropske mreže kolesarskih poti EuroVelo in 
celovite železniške mreže;

9. 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, kolesarji in drugi 
uporabniki mikromobilnosti; 

10. meni, da je za hitrejšo preoblikovanje mobilnosti v mestih bistvenega pomena, da je 
financiranje mestnega prometa bolj povezano z načrti za trajnostno mobilnost v mestih;

11. poziva k preglednejšemu financiranju in ocenjevanju projektov, pri čemer je treba 
posebno pozornost nameniti udeležbi državljanov v preglednem odločanju in 
spremljanju razvoja velikih projektov, katerih skupni obseg naložb presega eno 
milijardo EUR;

12. 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 pakt integritete, v 
skladu s katerimi tretje osebe spremljajo, ali spoštujejo zaveze glede dobre prakse in 
preglednosti;

13. meni, da pri analizah stroškov in koristi za prometne projekte ne smejo več biti v 
ospredju kratkoročne ekonomske analize, temveč celovito razumevanje vseh kratko- in 
dolgoročnih zunanjih stroškov, ki bo temeljilo na nedavni študiji 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 letno2.

2 Study 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).



PA\1186840SL.docx 5/5 PE639.932v01-00

SL

PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVEC 
MNENJA PREJEL PRISPEVEK

Subjekt in/ali oseba
Evropska federacija za promet in okolje (58744833263-19)
Skupnost evropskih železniških prevoznikov in upravljavcev infrastrukture (7574621118-27)


