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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker prometni sektor povzroča približno 27 % izpustov toplogrednih plinov EU in ker 
se ta delež še zvišuje,

B. ker je Evropski svet 8. in 9. marca 2007 potrdil cilj Evropske unije, da do leta 2020 
zmanjša izpuste toplogrednih plinov za 20 %, ali v primeru mednarodnega sporazuma 
za 30 % v primerjavi z letom 1990, kar pa lahko uresniči le, če se v prometnem 
sektorju uporabi strategija, ki je v skladu s tem ciljem,

C. ker so podnebne spremembe resničnost, ki ima svoj glavni izvor v človekovi 
dejavnosti, in ker je izziv združiti vse ustrezne akterje, da bi si na svetovni ravni trajno 
prizadevali za izboljšanje podnebja z izvajanem preprečevalnih, blažilnih ter 
prilagoditvenih ukrepov, politika, ki je za to predvidena, pa mora biti sektorska in 
medsektorska,

1. obžaluje premajhno upoštevanje prometnega sektorja v beli knjigi Komisije z 
naslovom „Prilagajanje podnebnim spremembam“: evropskemu okviru za ukrepanje 
naproti (KOM(2009)0147) in upa, da bo bela knjiga o prihodnji skupni evropski 
prometni politiki do leta 2020, ki je v pripravi, posebno pozornost namenila vključitvi 
prilagajanja podnebnim spremembam in blažitvi njihovih posledic v prometno 
politiko;

2. opozarja, da proračunska sredstva, dodeljena za financiranje ukrepov, ki jih narekujejo 
podnebne spremembe, ne zadostujejo; 

3. poziva Komisijo, naj v okviru druge revizije finančnih pravil za programe, ki jih 
financira EU, predlaga nove pristope k financiranju prometa in naložbe ter inovativne 
celovite instrumente financiranja, povezane s prilagajanjem podnebnim spremembam, 
ki so nujno potrebni za uspeh prometnih politik EU;

4. poudarja, da bo treba v prometnem sektorju še zelo veliko storiti za prilagoditev 
podnebnim spremembam in da so do zdaj največje breme nosila podjetja v tem 
sektorju; meni, da prometni sektor in njegova podjetja pri prilagajanju podnebnim 
spremembam ne smejo delovati zgolj sama, zlasti ker gre za vprašanje konkurenčnosti 
celotnega evropskega gospodarstva, zato je treba ta sektor v strateškem pristopu k 
prilagajanju podnebnim spremembam v celoti upoštevati ter pri tem zlasti predlagati 
ukrepe za krepitev njegove odpornosti; 

5. meni, da gospodarske, družbene in finančne posledice izvajanja ukrepov za boj proti 
podnebnim spremembam v prometnem sektorju in učinki njegove reorganizacije (na 
primer pod vplivom prehoda na druge oblike prevoza in zmogljivosti multimodalnega 
prevoza) še vedno niso dovolj znane in predvidljive; poudarja, da bi morala Komisija 
oblikovati sistem zbiranja podatkov o napredku v tem sektorju in določiti kazalce 
ranljivosti ter metode izmenjave najboljših praks in izkušenj za njegova posamezna 
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področja (cestni, železniški, zračni in morski promet);

6. opozarja na predlog resolucije o zeleni knjigi o prihodnosti politike TEN-T z dne 22. 
aprila 2009, kjer je poudarjeno, da je treba podnebne spremembe in trajnostni razvoj 
vključiti v infrastrukturno politiko za vse vrste prometa, da bi dosegli cilje EU za 
zmanjšanje emisij CO2;

7. meni, da je treba pri reviziji TEN-T upoštevati dejstvo, da morajo biti projekti 
prilagodljivi podnebnim spremembam in odporni na njihove vplive;

8. poudarja, da bi morala Komisija v novem trajnostnem načrtu mobilnosti v evropskih 
mestih, ki bo temeljil na prilagajanju naših mest vplivom podnebnih sprememb, 
oceniti učinkovitost različnih načinov prevoza blaga in načinov za povečanje 
intermodalnosti med različnimi načini prevoza v naših mestih;

9. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo učinkovito politiko za mobilnost v 
mestih, s katero bi na podlagi razvoja javnega prevoza in somodalnosti ter uporabe 
inteligentnih prevoznih sistemov zmanjšali zastoje v prometu in onesnaženost v večjih 
mestnih območjih; 

10. se strinja s predlaganimi ukrepi za krepitev odpornosti fizične infrastrukture poudarja, 
da morajo takšni ukrepi pokrivati ne samo zgraditev ampak tudi vzdrževanje 
infrastrukture, vključno s prometno infrastrukturo, in poziva Komisijo, naj v delovni 
program agencij Skupnosti, ki delujejo na področju varnosti prometa, vključi potrebo 
po ponovni oceni varnosti in tehničnih standardov glede na nove okoljske vplive;

11. meni, da bodo podnebne spremembe še zlasti prizadele gorata območja Evropske 
unije, saj hitreje napredujejo v teh ranljivih regijah in vplivajo na zaposlovanje, 
dostopnost, izkoriščanje tal, turizem in infrastrukturo, zaradi česar bi bilo treba v beli 
knjigi predvideti posebne ukrepe za krepitev njihove odpornosti; zato predlaga 
Komisiji, naj pri splošni politiki prostorskega načrtovanja, povezani s tem izzivom, 
pripravi smernice Skupnosti za prilagajanje podnebnim spremembam v goratih 
območjih, ki so tako kot obalna in morska območja geografsko zelo občutljiva;

12. poziva Komisijo in države članice, naj uporabijo specifične ukrepe za zaščito obalnih 
območij in morskega okolja v skladu s skupno pomorsko politiko, ki v okviru 
integriranega pristopa ustrezno upošteva pomorski promet, varstvo morskega okolja 
ter upravljanje in razvoj obalnih območij;

13. poziva Komisijo, naj vlaga v raziskave in inovacije za prilagajanje prometa in 
prometne infrastrukture učinkom podnebnih sprememb in ekstremnim vremenskim 
pogojem, zlasti v obalnih, pomorskih, gorskih in potresnih območjih, skupaj z 
raziskavami za zmanjšanje dejavnikov, ki povzročajo podnebne spremembe, vključno 
s programom zelenih avtomobilov, inteligentnih prevoznih?? sistemov in sistemov 
upravljanja prometa; 

14. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in podpirajo dolgoročno celovito 
načrtovanje prometnih in energetskih infrastruktur ter načrtovanje rabe prostora;
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15. poziva Komisijo, naj s pomočjo Evropske agencije za okolje, Skupnega 
raziskovalnega centra ter Evropskega observatorija za sušo z uporabo novih tehnologij 
satelitskega spremljanja in inteligentnih prevoznih sistemov, kjer je to mogoče, čim 
hitreje izboljša poznavanje in spremljanje okoljskih vplivov;

16. Komisijo predvsem poziva, naj pri kartografiranju in ocenjevanju vplivov posebno 
pozornost nameni gorskim in obalnim območjem, za katera se predvideva, da lahko 
povišanje temperatur in ravni morske gladine znatno spremeni sektor turizma, od 
katerega so te regije močno odvisne, ter naj po potrebi oblikuje predloge;

17. glede instrumentov in financiranja meni, da so predlagani ukrepi v beli knjigi zelo 
nedorečeni; zato poziva Komisijo, naj pri vseh načinih prevoza da prednost načinom 
financiranja, ki bodo skladni z načelom odgovornosti povzročitelja; zato poziva 
Komisijo, naj dopolni financiranje prilagajanja podnebnim spremembam z uporabo 
sredstev iz strukturnih skladov in dela sredstev iz evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva ter z dajanjem prednosti financiranju rešitev za spoprijemanje s 
podnebnimi spremembami v prihodnji finančni perspektivi po letu 2013, da bi z 
inovacijami in raziskavami prispevali k „zeleni“ in trajni rasti, ustvarjanju delovnih 
mest ter podpori akterjev v prometnem in turističnem sektorju; poudarja, da morajo 
vse vrste prometa postopoma internalizirati zunanje stroške, ki jih imajo zaradi 
podnebnih sprememb;

18. poudarja, da je treba prometne politike bolje vključiti v področja drugih politik, 
predvsem v energetsko varnost, oskrbo z vodo, urbanistično načrtovanje in javno 
zdravje, da bi zagotovili sistemski pristop k prilagajanju podnebnim spremembam;

19. meni, da bi usmerjevalna skupina za vplive in prilagoditve lahko zagotovila 
sodelovanje evropskih poslancev iz ustreznih parlamentarnih odborov Evropskega 
parlamenta (zlasti Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za 
promet in turizem);

20. poudarja, da bo Lizbonska pogodba Komisiji odslej omogočala sprejetje podpornih in 
usklajevalnih ukrepov v turizmu; poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za določitev 
posebne prilagoditvene strategije v turizmu (povečanje znanja o vplivu podnebnih 
sprememb, politika preprečevanja tveganj in prilagajanja spremembam, ki jih ta 
povzročajo, obveščanje potrošnikov itd.);

21. vztraja, da je treba širši javnosti in akterjem v prometnem in turističnem sektorju 
zagotoviti dostop do podrobnih in popolnih informacij o vzrokih in posledicah podnebnih 
sprememb ter spremembah, ki bi jih te posledice lahko povzročile v načinu življenja in 
prevoza, načinu potovanj, organizaciji teh sektorjev, gradnji in vzdrževanju infrastrukture, 
stroških njene uporabe, prostorski ureditvi ali oskrbi z naravnimi viri; poudarja, da je 
ustrezno financiranje takšnih kampanj obveščanja nujno in da je treba upoštevati potrebo 
po prilagajanju informacij posameznim državam članicam in njihovim regijam.
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