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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da mora EU razviti pristno skupno prometno politiko, ki bo zagotavljala 
ustreznost prevoza za vse regije; poziva države članice, naj zagotovijo, da bo kombinacija 
modelov odražala premike k bolj trajnostni mobilnosti.

2. meni, da mora biti predvidena jasna in učinkovita evropska strategija glede tehnologije v 
prometu v skladu s strategijo Evropa 2020 (COM(2010)2020) in cilji zmanjševanja iz leta 
1990 ter tudi v celoti skladna z belo knjigo iz leta 2011 z naslovom Načrt za enotni 
evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu (COM(2011)0144), kar zadeva teritorialno kohezijo in uravnotežen 
razvoj; dovoliti bi morala zmanjšanje porabe energije, prometnega hrupa, potreb prometa, 
onesnaževal zraka in emisij toplogrednih plinov s cilji za leta 2020, 2030 in 2050;

3. poudarja, da bi morala ta strategija temeljiti na integrativnem modelu, kjer se 
medregionalnim povezavam in manjkajočim čezmejnim členom dodeli najvišja stopnja 
pomembnosti in kjer lahko inovativne rešitve za multimodalni prevoz zmanjšajo 
regionalne razlike in okrepijo teritorialno kohezijo;

4. meni, da bi vse evropske regije in njihove rezerve delovne sile morale izkoristiti takšno 
strategijo, ter poudarja potrebo po upoštevanju regionalnih posebnosti in potencialov, 
zlasti pri razvoju okolju prijaznih prevoznih sredstev; 

5. trdi, da bi lahko bila vlaganja v okviru strukturnih skladov EU in investicijskih skladov v 
veliko pomoč pri razvoju pametne specializacije, ki se uporablja za trajnostno mobilnost;

6. v zvezi s tem poudarja, da je treba razviti strategijo za inovativno tehnologijo, ki bo 
temeljila na značilnostih ozemelj, kar pomeni, da pristop enotne rešitve za vse ne bo 
učinkovit; meni, denimo, da imajo otoška, gorata in redko poseljena območja posebne 
vrste potencialov, ki zahtevajo ustrezne in inovativne rešitve za mobilnost;

7. poudarja potrebo po nadaljnjem spodbujanju poenostavitve upravnih postopkov za 
raziskave in inovacije na evropski, nacionalni, regionalni, lokalni in čezmejni ravni, da se 
ustanovi jasen in pregleden pravni okvir;

8. spodbuja Komisijo, naj storitev javnega prevoza ne kopiči zgolj na urbanih območjih, pač 
pa naj zavoljo integrirane teritorialne kohezije zagotovi mobilnost v vseh regijah, zlasti v 
najbolj prikrajšanih; 

9. pozdravlja predlog Komisije za ustanovitev sistema spremljanja in obveščanja za 
raziskave in inovacije na področju prometa (TRIMIS); poudarja pomen zagotavljanja 
rednih, brezplačnih, lahko dostopnih in zanesljivih informacij regionalnim oblikovalcem 
politik; obžaluje, da je še vedno zelo težko priti do informacij o financiranju EU za 
prometne projekte.


