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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. poziva, 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. poudarja, da je prometna politika EU bistvenega pomena za gospodarski, socialni in 
okoljski razvoj ter trajnost Evrope, odločno zahteva, da je treba prometno politiko EU 
ustrezno in zadostno financirati, da bi zagotovili rast, delovna mesta in konkurenčnost v 
Evropi, tudi na bolj obrobnih območjih; zahteva dodatne naložbe v raziskave in 
inovacije ter socialno in teritorialno kohezijo; 

3. poudarja, da bi moral proračun za leto 2021 odražati prednostne naloge, ki jih je 
Parlament opredelil v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem 
okviru, in da bi moral zagotoviti potrebna sredstva za oba projekta, ki sta se začela v 
sedanjem večletnem finančnem okviru, in za nove projekte, ki temeljijo na večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027; 

4. meni, da bi bilo treba financiranje EU za promet uskladiti z regulativnimi zahtevami 
zelenega dogovora in zagotoviti popolno uskladitev s Pariškim sporazumom; 

Pomen prometa pri doseganju ciljev zelenega dogovora

5. ponovno poudarja, da mora promet prispevati k doseganju podnebne nevtralnosti do leta 
2050;

6. zato poudarja, da bo ustrezno financiranje za projekte na področju prometa prispevalo k 
prehodu na trajnostno in pametno mobilnost ter k izvajanju zakonodajnih prednostnih 
nalog zelenega dogovora z ukrepi, ki temeljijo na novih tehnologijah, spodbujanju 
multimodalnega prometa, razvoju avtomatizirane in povezane multimodalne mobilnosti 
ter uporabi trajnostnih alternativnih goriv;

Spodbujanje vodilnih programov 

7. poudarja, da je treba povečati proračun vodilnih programov, ki so posebej pomembni za 
doseganje ciljev EU: 

– 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; zato zahteva, da se proračun prometnega sklopa instrumenta za 
povezovanje Evrope v večletne finančnem okviru za obdobje 2021–2027 poveča 
in da se v skladu s tem dodelijo sredstva za leto 2021;
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– zahteva, da se proračun za Obzorje 2020 poveča na 120 milijard EUR (cene iz leta 
2018), od leta 2021 dalje pa v skladu s tem tudi njegova komponenta Pametna 
mesta in integriran promet; 

Ohranitev obstoječih politik

8. 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 ključno vlogo prometne politike in naložb EU pri 
spodbujanju in krepitvi teritorialne, socialne in gospodarske kohezije v EU; zato 
zahteva, da se financiranje TEN-T ohrani v okviru kohezijske politike; 

Posebna sredstva za trajnostni turizem

9. odločno zahteva, da trajnostnemu turizmu dodelijo posebna sredstva, kar bo bolje 
odražalo pomen turizma v gospodarstvu EU in vlogo, ki jo ima lahko EU pri povečanju 
njegove trajnosti; 

Financiranje novih pobud

10. podpira povečanje sredstev za trajnostno infrastrukturo sklada InvestEU na 14 milijard 
EUR (cene iz leta 2018) za obdobje 2021–2027 z ustrezno dodelitvijo v proračunu za 
leto 2021; 

11. meni, da je treba v projektih na področju prometa, ki jih financirata Evropski sklad za 
regionalni razvoj in Kohezijski sklad, dati prednost dokončanju koridorjev TEN-T;

12. poudarja pomen enostavnejšega, učinkovitejšega sistema lastnih sredstev, ki bi lahko 
znatno zmanjšal delež prispevkov na podlagi BND in zagotovil ustrezno financiranje 
porabe EU;

Agencije in skupna podjetja

13. poudarja pomen agencij in skupnih podjetij pri izboljšanju učinkovitosti prometnega 
sektorja in pri zmanjšanju emisij iz prometa, ki temeljijo na tehnološkem napredku in 
pravilih; poudarja, kako pomembno je, da te agencije in skupna podjetja prejmejo 
ustrezne finančne in človeške vire; 

14. zlasti poudarja ključno vlogo Agencije Evropske unije za železnice (ERA) in skupnega 
podjetja Shift2Rail pri doseganju trajnostnega prehoda s ceste na železnico; poudarja, 
da ima podjetje Shift2Rail ključno vlogo pri zagotavljanju cenejšega, učinkovitejšega in 
privlačnejšega železniškega prevoza; 

15. zlasti poudarja vlogo skupnih podjetij Čisto nebo 2 in SESAR ter Evropske agencije za 
varnost v letalstvu (EASA) pri zmanjševanju emisij CO2 na posameznega potnika; 
poudarja zelo dobre rezultate in bistveno vlogo, ki jo ima skupno podjetje Čisto nebo 2 
pri dejanskem pospeševanju zelenih tehnologij, katerih cilj je zmanjšanje emisij CO2 in 
toplogrednih plinov, pa tudi hrupa zrakoplovov; 

16. pozdravlja neposredno podporo Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) 
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prizadevanjem držav članic pri izvajanju okoljske zakonodaje in njeno pomoč v boju 
proti onesnaževanja morja in spremljanju emisij; je prepričan, da bi lahko agencija z 
dodatnimi sredstvi odigrala pomembno vlogo in države članice podprla pri 
zmanjševanju okoljskega tveganja zaradi ladijskega prometa in povečanju trajnostnosti 
pomorskega sektorja. 


