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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva 
za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

Uvod

1. poudarja, da je promet temeljnega pomena za gospodarske in družbene dejavnosti Evrope, 
da prometni sektor predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije in zaposluje 9,2 milijona ljudi, 
omogoča komunikacijo med posamezniki in skupnostmi ter zagotavlja omrežje, ki 
omogoča rast in notranjo trgovino v Evropi, s tem pa tudi dokončanje enotnega trga; 
prometni sektor je pomemben tudi z vidika možnega prispevka k zagotavljanju socialne, 
gospodarske in ozemeljske kohezije, spodbujanju zaposlovanja ter krepitvi trgovine in 
turizma, skupaj s prispevkom, ki ga lahko učinkovit in zanesljiv prometni sistem zagotovi 
za zmanjšanje nesreč, emisij ogljika, odvisnosti od nafte,onesnaževanja in zastojev;

2. poudarja pomen prometnega sektorja za industrijsko politiko EU, tako glede njegovega 
prispevka k bruto domačemu proizvodu kot tudi glede delovnih mest; poleg tega meni, da 
je Evropska unija vodilna na področju prometnih tehnologij (aeronavtična industrija, hitra 
železnica, inteligentni sistemi za upravljanje prometa, napredni nadzor, varnost in 
interoperabilnost sistemov, ERMTS, SESAR, varen in trajnostni infrastrukturni 
inženiring itd.), in da bi zato morala EU sprejeti finančni okvir, ki bi ji omogočal ohraniti 
in okrepiti vodilno vlogo v tem industrijskem sektorju; meni, da ima prometni sektor EU 
v naslednjem obdobju financiranja priložnost za utrditev vodilnega položaja v zeleni, 
varni in inteligentni tehnologiji, ki prispeva k nadaljnjemu gospodarskemu razvoju ter 
večji gospodarski in socialni koheziji;

3. meni, da je z vidika političnih izzivov in proračunskih sredstev za obdobje po letu 2013 
očitno, da so skoraj vsi v cilji, ki jih je sprejela EU, ne glede na to, ali so izraženi v 
strategiji Evropa 2020 ali v drugih okvirih, odvisni od učinkovitega, trajnostnega in 
okoljsko sprejemljivega ter dosegljivega prometnega sektorja;

4. ugotavlja, da je cilj strategije EU 2020 z znanjem, inovacijami in energetsko 
učinkovitostjo doseči inteligentno, trajnostno in vključujočo rast, ki bo sposobna ustvariti 
okolju prijazno a še vedno konkurenčno gospodarstvo, ter spodbujati ozemeljsko in 
socialno kohezijo kot horizontalni smernici, ki sta neposredno povezani s podporo 
prometnemu in turističnemu sektorju;

5. vztraja, da je zlasti z vidika finančne učinkovitosti bistvenega pomena zagotoviti resnično 
dodano vrednost proračunskih odhodkov EU, ki zadevajo prometno politiko; ugotavlja, da 
je pomembno, da ne zamudimo priložnosti za lajšanje trajnostne rasti, ki jo lahko omogoči 
samo dodana vrednost prevoznih stroškov EU na nacionalni, regionalni in čezmejni ravni, 
ob tem pa se je treba izogniti podvajanju ali selitvi naložb in odhodkov, ki jih je mogoče 
bolje izvajati na nacionalni in regionalni ravni;

6. poudarja temeljno vlogo agencij pri povezovanju prometnih sistemov glede varnosti, 
interoperabilnosti in funkcionalnosti; izraža svojo zaskrbljenost zaradi vse večjega 
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razkoraka med njihovo odgovornostjo in proračunskimi sredstvi, ki so jim namenjena;

7. podpira mnenje Komisije, da je čezmejna infrastruktura eden izmed najboljših primerov, 
kako lahko EU zapolni vrzeli in dosega boljše rezultate; meni, da lahko usmerjena 
finančna podpora na ravni EU pomaga zagnati druge pomembne projekte, ki imajo 
pogosto velik dolgoročni komercialni potencial; ugotavlja, da zdaj tudi države začenjajo z 
velikimi in ambicioznimi naložbami v infrastrukturo, da ohranjanje konkurenčnosti 
pomeni, da je učinkovita infrastruktura v posebnem strateškem interesu Evrope, da je 
treba postaviti temelje za dolgoročno gospodarsko rast in da bo rezultat tega osrednje 
evropsko prometno omrežje, ki bo zagotovilo energetsko učinkovitejši prometni sektor, ki 
bi lahko zajemal prehod tovora in potnikov k bolj trajnostnim in dostopnim načinom 
prevoza; ugotavlja, da je treba takšno podporo usmeriti na ključne prednostne naloge –
odpravo ozkih grl na strateških vseevropskih oseh, spodbujanje njihovega podaljšanja ter 
krepitev čezmejnih in intermodalnih povezav;

8. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo možnosti za razvoj integrirane politike 
EU za celinske plovne poti – ob upoštevanju koristi ladijskega prevoza na integriranem 
omrežju rek in kanalov v Evropi, in dejstva, da ima EU več kot 37000 plovnih poti, ki 
povezujejo na stotine mest in industrijskih območij, ter da celinske plovne poti obstajajo 
v 20 od 27 držav članic – in možnosti za zagotovitev ustrezne podpore za ta namen iz 
proračunov EU in držav članic;

9. poudarja, da je treba, glede na zmogljivosti ekološko učinkovitega prometa za ustvarjanje 
novih delovnih mest, s pomočjo politik EU in finančnih instrumentov podpirati razvoj 
potrebne infrastrukture za električna vozila in njihovo vključevanje v evropsko 
inteligentno energetsko omrežje, ki bi prav tako lahko uporabljalo energijo, proizvedeno 
na lokalni ravni in iz obnovljivih virov energije;

Vseevropska omrežja

10. opozarja predvsem na dodano vrednost vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), saj 
so vsi njegovi prednostni projekti nadnacionalni, dodana vrednost pa je zlasti očitna v 
okviru razvoja učinkovitega, multimodalnega in celovitega prometnega omrežja EU, pri 
reševanju vprašanja nedosegljivosti in slabe medobratovalnosti med različnimi deli EU, v 
povezavah s pristanišči iz zaledja, v čezmejnih odsekih projektov in v učinku vzvoda, ki 
ga imajo naložbe EU na spodbujanje zasebnega in javnega financiranja strateških 
projektov;

11. opozarja, da so finančne potrebe za projekte TEN-T za obdobje 1996–2020 ocenjene na 
900 milijard EUR, od katerih je treba financirati še 500 milijard EUR, ter na 395 milijard 
EUR za 30 sedanjih prednostnih projektov TEN-T, od katerih je treba financirati še 270 
milijard EUR;

12. v zvezi s tem ugotavlja, da so za prednostne projekte TEN-T, brez Galilea, skupni izdatki 
EU, ki znašajo 47,4 milijarde EUR (30,8 %), v sedanji finančni perspektivi spodbudili 
dodatne naložbe v vrednosti 106,6 milijard EUR iz drugih virov za iste projekte, vrednosti 
za celotno omrežje TEN-T pa znašajo 105 milijard EUR (27 %) in 285 milijard EUR (73 
%);
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13. opozarja, da največ sredstev za TEN-T prispevajo države članice, regije in EU, slednja v 
okviru proračuna TEN-T ter kohezijskih in strukturnih skladov, da se v trenutnem 
proračunskem obdobju (2007–2013) financira 15 % naložb, potrebnih za dokončanje del, 
ki jih je treba dokončati v tem časovnem okviru, in da bo zaradi verjetnega povečanja
stroškov izvajanja velikih infrastrukturnih projektov za izvajanje TEN-T zelo pomemben 
obseg skupnih sredstev, ki bo na voljo za naložbe v promet v večletnem finančnem okviru 
za obdobje po letu 2014;

14. zlasti ugotavlja, da strategija EU 2020, ki je osredotočena na pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, vsebuje določbe o TEN-T:

– ...„ za mobilizacijo finančnih instrumentov EU (med drugim tudi TEN) kot dela usklajene 
strategije financiranja, ki združuje financiranje iz sredstev EU ter iz nacionalnih javnih in 
zasebnih sredstev“,

– ... „(za) hitrejše izvajanje strateških projektov, ki ustvarjajo dodano vrednost za Evropo, da 
bi odpravili kritična ozka grla, zlasti na čezmejnih odsekih in intermodalnih vozliščih 
(mestih, pristaniščih, logističnih platformah)“;

15. zato poziva, naj se skupna sredstva povečajo in bolj uskladijo z razpoložljivimi sredstvi za 
TEN-T in s kohezijskimi sredstvi za prometne projekte (trenutno 23,7 % kohezijskih 
sredstev) in naj se ta znesek iz kohezijskega sklada pogoji s spoštovanjem splošnih načel 
evropske prometne politike; hkrati pa poziva, naj bosta koncentracija nacionalnih sredstev 
in sistematična uporaba mehanizmov Direktive 2008/96/ES pogoj za financiranje tega 
osrednjega in celovitega omrežja;

16. poziva k razvijanju drugih finančnih instrumentov za TEN-T, zlasti prek dodeljevanja 
lastnih sredstev iz prometnih dejavnosti (earmarking), uporabe posebnih instrumentov 
EIB, izboljšanja mehanizmov javnega in zasebnega partnerstva ter pomoči za izgradnjo 
teh mehanizmov;

17. meni, da bi morali prihodke od internalizacije zunanjih stroškov v prvi vrsti nameniti za 
mobilnost, s čimer bi med drugim pri prometnih projektih olajšali javno-zasebno 
partnerstvo;

18. poudarja, da bi morali v okviru nove finančne perspektive iz kohezijskega sklada še 
naprej financirati prometne projekte, pri čemer bi se morale države članice izrecno 
zavezati, da bodo sofinancirale in izvajale te prometne projekte; poudarja, da je 
kohezijska politika še vedno bistvena za države, ki si prizadevajo izpolniti konvergenčna 
merila, uspešnost izvedbe prometnih projektov pa je v teh državah zelo odvisna od 
razpoložljivosti sredstev iz kohezijskega sklada;

19. ugotavlja, da je le pol odstotka proračuna TEN-T za obdobje 2007-2013 še 
nerazporejenega, vendar vztraja, da zaveza EU za financiranje projektov ne more biti v 
nedogled na voljo tistim projektom, ki ne napredujejo, ker njim namenjena finančna 
sredstva iz nacionalnih proračunov ne bodo na voljo pred letom 2015;

Marco Polo
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20. poudarja, da je cilj programa Marco Polo sprostiti ceste po Evropi in zmanjšati letni 
tovorni promet za 20 milijard ton/km, kar je enako več kot 700.000 tovornjakov na leto, ki 
bi potovali med Parizom in Berlinom, s prenosom tovora na druge vrste prometa; podarja, 
da je ta ukrep pomemben za prehod na nizkoogljično gospodarstvo, za kar bo potrebno 
znatno in dobro usklajeno financiranje; poudarja tudi, da se z vsakim eurom, ki se porabi 
iz 450-milijonskega proračuna programa za obdobje 2007–2013, ustvari za 10 EUR 
socialnih in okoljskih koristi, in da na ravni držav članic ne obstaja program, ki bi bil 
lahko v tem trenutku enakovreden programu Marco Polo;

21. priporoča, da se raziščejo možnosti za uvedbo garancij za posojila kot instrumenta v 
programu Marco Polo;

22. poudarja, da je namen uredbe Marco Polo II, ki jo je Parlament odobril v letu 2009, 
omogočiti lažji dostop do sredstev programa za mala in srednja podjetja, in da so bila 
merila za financiranje prilagojena razmeram na trgu;

Galileo

23. vztraja, da je Galileo strateško izjemno pomemben projekt za Evropsko unijo, zlasti glede 
na zavezo drugih gospodarstev, kot so Kitajska, Indija in Rusija, da bodo vlagale v 
podobne sisteme iz nacionalnih vojaških proračunov, ter da scenarij, po katerem evropska 
podjetja ne bi mogla izkoristiti številnih gospodarskih, okoljskih, inovativnih, 
raziskovalnih in zaposlitvenih možnosti, ki bi jih ponujala Evropa z lastnim satelitskim 
navigacijskim sistemom, ni zaželen; poleg tega meni, da bi v primeru zmanjšanja ali 
izklopa storitve bile morebitne motnje za poslovni, bančni, prometni ali letalski sektor ter 
komunikacije zelo drage (v smislu prihodkov podjetij, varnosti v cestnem prometu ipd.); 
opozarja, da je proračunski organ to priznal, ko je dvignil zgornje meje razdelka 1A v 
okviru sedanje finančne perspektive, da bi vključil nadaljnje naložbe v program Galileo;

24. poziva Komisijo in države članice, naj razmislijo o znatnem povečanju financiranja 
raziskav aplikacije GNSS, da bi evropski industriji, malim in srednjim podjetjem ter 
vsem interesnim skupinam omogočili, da povečajo svojo raven sodelovanja na svetovnem 
trgu za GNSS, in zagotovili neodvisnost EU v sektorju, ki zajema več kot 6 % celotnega 
BDP EU;

25. ugotavlja, da bodo od Galilea imeli največ koristi razvoj in praktična uporaba aplikacij 
inteligentnih prevoznih sistemov ter globalni satelitski navigacijski sistemi;

26. vztraja, da se je glede na veliko časa, ki se potrebuje za projekte kot Galileo ali enotno 
evropsko nebo, s tehnološko komponento SESAR, obsegom in stopnjo kapitalskih 
naložb, ki so že bile namenjene za te projekte, treba zadostno in znatno zavezati v 
celotnem obdobju načrtovanja financiranja, da se zagotovi njihovo uspešno izvajanje in 
stranske koristi ter zlasti izvajanje programa SESAR, kot pogoj za dokončno oblikovanje 
projekta enotnega evropskega neba;

27. ugotavlja, da je bilo pospešeno izvajanje projekta enotno evropsko nebo, zlasti pa razvoj 
njegovega tehnološkega dela SESAR, ki ga je treba začeti leta 2014, opredeljeno kot 
prednostna naloga, da bi v Evropi dosegli učinkovitost in trajnost zračnega prometnega 
sistema, in da bo projekt SESAR omogočil za polovico zmanjšati stroške za upravljanje 
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zračnega prometa, izboljšati varnost za faktor 10 in za deset odstotkov zmanjšati okoljski 
vpliv vsakega leta;

Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa (ERTMS)

28. poudarja pomen projekta ERMTS za železniško interoperabilnost in uresničevanje 
prehoda na druge vrste prometa; meni, da je, kar zadeva hitrost in obseg naložb javnega 
sektorja, uresničevanje projekta ERMTS kot tudi mnogih drugih projektov prometne 
infrastrukture, v zadnjem času trpelo zaradi posledic gospodarske recesije; priznava 
evropsko razsežnost in dodano vrednost projekta, ter zato poziva, naj se ERMTS in zlasti 
njegovi čezmejni odseki v naslednjih letih obravnavajo kot proračunsko prednostno 
nalogo EU;

Pomorska politika

29. meni, da je treba nadaljevati celostno pomorsko politiko in jo usmeriti v reševanje 
izzivov, s katerimi se spopadajo obalna in morska območja, ter podpirati modro rast in
trajnostno pomorsko gospodarstvo v skladu s strategijo EU 2020; vztraja, da je treba za to 
politiko predvideti ustrezna proračunska sredstva;

Novi instrumenti financiranja

30. poziva k razvijanju novih finančnih instrumentov prek revizije politike Evropske 
investicijske banke za dodeljevanje dodatnih posojil za inovativne projekte na področju 
prometa ter z uporabo sredstev od dajatev na težka tovorna vozila in licitiranja kvot 
emisij CO2 letalskega sektorja, da bi se financirali skupni projekti za zmanjšanje vpliva 
teh vrst prometa na okolje;

Turizem

31. opozarja na pomen turizma za evropsko gospodarstvo, evropsko naravno in kulturno 
dediščino ter za nekatere države in regije, kjer turizem predstavlja gospodarski in socialni 
steber; opozarja na pomen nove določbe o turizmu, ki je zdaj vključena v Lizbonsko 
pogodbo, ki Parlamentu prvič dodeljuje zakonodajne pristojnosti na področju turizma, in 
da je treba za povečanje konkurenčnosti tega sektorja zagotoviti izvajanje pristojnosti na 
tem področju; ponovno izraža zaskrbljenost, da ni bila uvedena nobena proračunska 
vrstica za pomoč pri razvoju turizma, ki bi odražala ta novi izziv, in vztraja, da je treba v 
prihodnje zagotoviti primerno raven podpore EU za turizem z uvedbo posebne 
proračunske vrstice za trajnostni gospodarski razvoj, industrijsko dediščino in varovanje 
naravne in kulturne dediščine, ki bi jo po potrebi podprli tudi iz strukturnih skladov in 
drugih sredstev.
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