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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sveženj predlogov za okvirni program Obzorje 2020, ki je bil oblikovan popolnoma v skladu 
s sporočilom Komisije z naslovom Proračun za strategijo Evropa 2020, popolnoma podpira to 
strategijo, ki pri doseganju ciljev pametne, trajnostne in vključujoče rasti osrednjo mesto 
namenja raziskavam in inovacijam. Sklop sestavljajo predlogi za:

(1) okvirni program za Obzorje 2020 (Pogodba o delovanju Evropske unije – v nadaljnjem 
besedilu: „PDEU“);
(2) enoten sklop pravil za udeležbo in razširjanje (PDEU); 
(3) enoten posebni program za izvajanje Obzorja 2020 (PDEU) ter 
(4) enoten predlog za dele Obzorja 2020, ki ustrezajo Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (Euratom). 

Splošna politična utemeljitev in ozadje teh zakonodajnih predlogov sta predstavljena v 
sporočilu Komisije, ki je bilo sprejeto skupaj z njimi in obravnava številne pomembne 
medsektorske razsežnosti, kot sta poenostavitev in način krepitve pristopa k inovacijam. 

Obzorje 2020 neposredno prispeva k spoprijemanju z velikimi družbenimi izzivi, ki so bili 
opredeljeni v strategiji Evropa 2020 in njenih vodilnih pobudah. Prispevalo bo tudi k 
vzpostavitvi vodilnega položaja v industriji v Evropi. Poleg tega bo povečalo odličnost 
znanstvene baze, kar je bistvenega pomena, da se zagotovijo trajna prihodnost Evrope ter 
dolgoročni uspeh, sreča in blaginja njenih državljanov. Da bi dosegli te cilje, predlogi 
vključujejo celovito podporo, ki je prisotna v celotnem ciklusu raziskav in inovacij. 
Obzorje 2020 zato združuje in krepi dejavnosti, ki trenutno prejemajo sredstva v okviru 
sedmega okvirnega programa za raziskave, iz inovacijskih delov okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije ter od Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Predlogi so 
na tak način oblikovani tudi zato, da se lahko za udeležence doseže znatna poenostavitev.

Okvirni in posebni program

Odboru TRAN sta bila predložena dva dokumenta: Uredba COM(2011)0809, ki se obravnava 
v postopku soodločanja, in dokument COM(2011)0811, ki se obravnava v postopku 
posvetovanja. Ker je vloga Evropskega parlamenta v postopku soodločanja omejena, tako da 
se o vsebini ne more zares pogajati s Svetom, se je pripravljavka mnenja odločila, da 
delovanje odbora TRAN osredotoči na okvirni program in da po možnosti pomembne prvine 
posebnega programa vključi v okvirni program. Odbor ITRE je dejal, da bi lahko imel enak 
pristop.

Pripravljavka mnenja se je pri svojem delu želela osredotočiti samo na del, ki se nanaša na 
promet, glede na to, da bo to mnenje podal Odbor za promet in turizem. V programu 
Obzorje 2020 je področje prometa obravnavano z vidika okolju prijaznega, pametnega in 
integriranega prometa. Pripravljavka mnenja je želela ohraniti enak pristop, le da ga je 
uskladila s stališčem, ki ga je Odbor za promet in turizem izrazil v že sprejetih poročilih.
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Želela je poudariti tudi glavne vidike prometne politike, kot so energetska oskrba EU, 
diverzifikacija energetskih virov za promet ali njihov vpliv na okolje.

Glede na močno svetovno gospodarsko konkurenco v prometnem sektorju je poleg tega želela 
opozoriti, da je pomembno v Evropski uniji še naprej spodbujati razvoj in inovacije v tem 
sektorju, da bi oživili rast in ustvarjanje delovnih mest.

Ker prebivalstvo v Evropi narašča, ker se življenjske navade Evropejcev spreminjajo, 
zagotoviti pa je treba tudi učinkovit in konkurenčen notranji trg, sta v poročilu poudarjena 
kakovost prometnih sistemov, ki morajo biti večmodalni, in dejstvo, da je mobilnost na 
mestnih območjih zelo velik izziv. Zato je treba spodbujati ustanovitev skupnosti znanja in 
inovacij o mobilnosti v mestih.

Pripravljavka mnenja je želela na koncu ponovno potrditi, da ima promet bistveno družbeno 
vlogo, zlasti za najbolj ranljive prebivalce, ter da lahko z njegovim dobrim načrtovanjem 
zagotovimo teritorialno kohezijo in se borimo proti neenakostim.

Obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope

Program Obzorje 2020 in mehanizem za povezovanje Evrope, ki je v okviru proračuna EU za 
prometni sektor drugo pomembno orodje, je treba uskladiti tako, da se bosta dopolnjevala 
brez prekrivanja. Pomembno je tudi, da se z uskladitvijo instrumenta za povezovanje Evrope 
in programa Obzorje 2020 ne prekine veriga raziskav in inovacij, ki zagotavlja razvoj 
infrastrukture. To bo zlasti pomembno, ko bo treba doseči velik tehnološki napredek v 
prometu, energetiki ter informacijski in komunikacijski tehnologiji, na podlagi katerega bo 
lahko EU uresničila ambiciozne cilje strategije Evropa 2020.

Pomembno je poudariti, da se bo vsa podpora za raziskovalne in inovativne dejavnosti prek 
finančnih instrumentov izvajala prek finančnih instrumentov, povezanih s programom 
Obzorje 2020.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 
čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij kot ključne gonilne sile družbene 

(3) Unija se je zavezala, da bo uresničila 
strategijo Evropa 2020, ki je določila cilje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, pri 
čemer je poudarila vlogo raziskav in 
inovacij kot ključne gonilne sile družbene 
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in gospodarske blaginje ter okoljske 
trajnosti in si zastavila cilj, da do leta 2020 
poveča porabo sredstev za raziskave in 
razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda, 
obenem pa razvija kazalnik inovacijske 
intenzivnosti. Na tej podlagi vodilna 
pobuda Unija inovacij določa strateški in 
celostni pristop k raziskavam in inovacijam 
ter določa okvir in cilje, h katerim mora v 
prihodnosti prispevati financiranje raziskav 
in inovacij v EU. Raziskave in razvoj so 
ključni dejavniki tudi za druge vodilne 
pobude strategije Evropa 2020, zlasti za 
Evropo, gospodarno z viri, industrijsko 
politiko za dobo globalizacije in evropsko 
digitalno agendo. Poleg tega ima pri 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, 
kohezijska politika ključno vlogo s 
krepitvijo zmogljivosti in zagotavljanjem 
priložnosti za odličnost.

in gospodarske blaginje ter okoljske 
trajnosti in si zastavila cilj, da do leta 2020 
poveča porabo sredstev za raziskave in 
razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda, 
obenem pa razvija kazalnik inovacijske 
intenzivnosti. Na tej podlagi vodilna 
pobuda Unija inovacij določa strateški in 
celostni pristop k raziskavam in inovacijam 
ter določa okvir in cilje, h katerim mora v 
prihodnosti prispevati financiranje raziskav 
in inovacij v EU. Raziskave in razvoj so 
ključni dejavniki tudi za druge vodilne 
pobude strategije Evropa 2020, zlasti za 
Evropo, gospodarno z viri, industrijsko 
politiko za dobo globalizacije in evropsko 
digitalno agendo. Poleg tega ima pri 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020, 
povezanih z raziskavami in inovacijami, 
kohezijska politika ključno vlogo s 
krepitvijo zmogljivosti in zagotavljanjem 
priložnosti za odličnost. Treba je 
upoštevati različne ravni razvoja v regijah 
in opravljene naložbe v raziskave in 
inovacije ter s posebnimi ukrepi in/ali 
programi podpreti regije, ki so najbolj 
oddaljene od ciljev, ki jih je določila 
strategija EU 2020.

Obrazložitev

Različne ravni razvoja v evropskih regijah, zlasti z vidika inovacij in raziskav, so znak, da so 
nekatere regije še vedno zelo oddaljene od doseganja ciljev, ki jih je določila strategija 2020. 
Zato bi bilo treba nekatere regije podpreti s posebnimi ukrepi, da se te približajo ciljem 
strategije EU 2020, in sicer v skladu z njihovimi ravnmi naložb v raziskave in inovacije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Komisija v beli knjigi „Načrt za 
enotni evropski prometni prostor – na poti 
h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“ meni, da bi morala 
politika raziskav in inovacij na področju 
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prometa zagotavljati čedalje večjo in 
usklajeno podporo razvoju ključnih 
tehnologij, ki bodo zagotovile sodoben, 
učinkovit, trajnosten in dostopen evropski 
prometni sistem. V tej knjigi je določen 
cilj, da je treba do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za 60 % pod 
raven iz leta 1990.
__________________
1 COM(2011)0144

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, okolja, 
konkurenčnosti in MSP, notranje varnosti, 
kulture in medijev ter s skladi kohezijske 
politike in politiko za razvoj podeželja, ki 
lahko posebej pomagajo pri krepitvi 
nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivosti v okviru strategij pametne 
specializacije.

(26) Da bi se dosegel največji možni 
učinek, mora Obzorje 2020 razviti tesne 
sinergije z drugimi programi Unije na 
področju izobraževanja, vesolja, prometa, 
okolja, konkurenčnosti in MSP, notranje 
varnosti, kulture in medijev ter s skladi 
kohezijske politike in politiko za razvoj 
podeželja in instrumenta za povezovanje 
Evrope, ki lahko posebej pomagajo pri 
krepitvi nacionalnih raziskovalnih in 
inovacijskih zmogljivosti v okviru strategij 
pametne specializacije.

Obrazložitev

Povezati je treba okvirni program Obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope, saj je 
bistveno pozornost nameniti pametnemu okolju prijaznemu prometu, kar je mogoče samo s 
financiranjem inovacij in raziskav na področju prometa, če naj bi dosegli cilje, določene v 
beli knjigi o prometni politiki.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Večji učinek bi moral biti dosežen tudi 
z združevanjem sredstev Obzorja 2020 in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru javno-
zasebnih partnerstev na ključnih področjih, 
na katerih bi lahko raziskave in inovacije
prispevale k obsežnejšim evropskim ciljem 
na področju konkurenčnosti in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. 
Javno-zasebna partnerstva v obliki skupnih 
tehnoloških pobud, vzpostavljenih na 
podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) se lahko 
nadaljujejo z uporabo struktur, ki bolj 
ustrezajo svojemu namenu.

(29) Večji učinek bi moral biti dosežen tudi 
z združevanjem sredstev Obzorja 2020 in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru javno-
zasebnih partnerstev na ključnih področjih, 
na katerih bi lahko raziskave in inovacije 
prispevale k obsežnejšim evropskim ciljem 
na področju konkurenčnosti in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. 
Javno-zasebna partnerstva v obliki skupnih 
tehnoloških pobud, vzpostavljenih na 
podlagi Sklepa št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o Sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) se lahko 
nadaljujejo z uporabo struktur, ki bolj 
ustrezajo svojemu namenu, vzpostavijo pa 
se lahko tudi nove.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast z 
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje Unije na področju 
raziskav in razvoja, s čimer deluje kot 
instrument za spodbujanje zasebnih naložb, 
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in 
zagotavljanje dolgoročne trajnostne rasti in 
konkurenčnosti Evrope.

Obzorje 2020 ima osrednjo vlogo pri 
izvajanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast z 
zagotavljanjem skupnega strateškega 
okvira za financiranje Unije na področju 
raziskav in razvoja, s čimer deluje kot 
instrument za spodbujanje zasebnih naložb, 
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in 
zagotavljanje dolgoročne trajnostne rasti in 
konkurenčnosti Evrope, z zmanjšanjem 
razlike na področju raziskav in inovacij v 
manj razvitih regijah EU s posebnimi 
ukrepi in programi.

Obrazložitev

Ta sklic je že vključen v uvodne izjave, vendar ga je treba vključiti v dejansko uredbo, v člen 
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"Dodana vrednost Unije". Posebno pozornost je treba nameniti različnim ravnem razvoja z 
vidika naložb v inovacije in raziskave.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) imajo tesne gospodarske in geografske 
povezave z Unijo;

(iii) imajo tesne gospodarske in geografske 
povezave z Unijo oziroma posebne 
zgodovinske in kulturne vezi z državami 
članicami Unije;

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program Obzorje 2020 se izvaja na način, 
ki zagotavlja, da podprte prednostne naloge 
in ukrepi ustrezajo spreminjajočim se 
potrebam in upoštevajo razvoj znanosti, 
tehnologije, inovacij, trgov in družbe, 
kadar inovacije obsegajo poslovne, 
organizacijske in družbene vidike.

Program Obzorje 2020 se izvaja na način, 
ki zagotavlja, da podprte prednostne naloge 
in ukrepi ustrezajo spreminjajočim se 
potrebam in upoštevajo razvoj znanosti, 
tehnologije, inovacij, trgov in družbe, 
kadar inovacije obsegajo poslovne, 
organizacijske in družbene vidike.
Tehnološka nevtralnost je nedvomno 
bistveni predpogoj za uspešno inovacijsko 
politiko.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obzorje 2020 se izvaja na način, ki 
dopolnjuje druge programe financiranja 
Unije, vključno s strukturnimi skladi.

Obzorje 2020 se izvaja na način, ki 
dopolnjuje druge programe financiranja 
Unije, vključno s strukturnimi skladi, 
instrumentom za povezovanje Evrope in 
posebnimi programi in ukrepi za 
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zagotavljanje podpore in nadomestila v 
okviru regionalne in kohezijske politike.

Obrazložitev

Glede na skladnost in učinkovitost bi bilo treba komplementarnost zagotoviti med programom 
Obzorje 2020 in programi financiranja EU, zlasti instrumentom za povezovanje Evrope in 
strukturnimi skladi, kar bi prav tako moralo upoštevati posebne programe in ukrepe.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Javno-zasebna-partnerstva dajejo na 
voljo javna sredstva s preglednimi 
postopki, zaradi večje prožnosti pa je 
mogoče ta sredstva dodeliti s 
konkurenčnimi razpisi za zbiranje 
predlogov ali z neposredno dodelitvijo, če 
je to utemeljeno.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ukrepi, skladni s političnim 
prednostnimi nalogami EU;

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 14 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave 
in biogospodarstvo;

(b) zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morske in pomorske raziskave, 
trajnostni turizem in biogospodarstvo;
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj „Vključujoče, inovativne in 
varne družbe“ obsega tudi dejavnost 
„zmanjšanje razkoraka med raziskavami in 
inovacijami“ s posebnimi ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah Unije.

Posebni cilj „Vključujoče, inovativne in 
varne družbe“ obsega tudi dejavnost 
„zmanjšanje razkoraka med raziskavami in 
inovacijami“ s posebnimi ukrepi za 
spodbujanje odličnosti v manj razvitih 
regijah Unije, zlasti v najbolj oddaljenih 
regijah, v skladu z njihovimi posebnimi 
značilnostmi iz člena 174, 349 in 355 
PDEU.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.3 – točka e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba oblikovanja in razvoj 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
ohranjanjem materialov, ki imajo 
zgodovinsko ali kulturno vrednost.

Uporaba oblikovanja in razvoj 
konvergenčnih tehnologij za ustvarjanje 
novih poslovnih priložnosti, vključno z 
ohranjanjem materialov, ki imajo 
zgodovinsko ali kulturno vrednost, pa tudi 
izboljšanje povezovanja destinacij 
ekološkega in trajnostnega turizma na 
področju zgodovinske, kulturne, 
industrijske in naravne dediščine.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje ter biogospodarstvo

2. Zanesljiva preskrba s hrano, trajnostno 
kmetijstvo, morsko in pomorsko 
raziskovanje, trajnostni turizem ter 
biogospodarstvo;
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 2 – točka 2.3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Cilj je izboljšati povezovanje in 
obveščanje v okviru možnosti ekološkega 
in trajnostnega turizma ter tako bolje 
varovati kulturno, zgodovinsko, 
industrijsko in naravno dediščino.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za pospeševanje tega razvoja bo potreben 
strateški pristop na ravni Unije, 
neprekinjena dobava energije, 
povpraševanje in uporaba v stavbah, 
storitvah, prometu in industrijskih 
vrednostnih verigah. To bo obsegalo 
usklajevanje sredstev po vsej Uniji, 
vključno s skladi kohezijske politike, zlasti 
s pomočjo nacionalnih in regionalnih 
strategij za pametno specializacijo, shem 
za trgovanje z emisijami, javnih naročil in 
drugih mehanizmov financiranja. Potrebne 
bodo tudi politike na področju zakonodaje 
in uporabe za obnovljive vire energije ter 
energetsko učinkovita tehnična pomoč po 
meri in krepitev zmogljivosti za odstranitev 
netehnoloških ovir.

Za pospeševanje tega razvoja bo potreben 
strateški pristop na ravni Unije, 
neprekinjena dobava energije, 
povpraševanje in uporaba v stavbah, 
storitvah, prometu in industrijskih 
vrednostnih verigah. To bo obsegalo 
usklajevanje sredstev po vsej Uniji, 
vključno s skladi kohezijske politike, zlasti 
s pomočjo nacionalnih in regionalnih 
strategij za pametno specializacijo, shem 
za trgovanje z emisijami, javnih naročil in 
drugih mehanizmov financiranja. Potrebne 
bodo tudi politike na področju zakonodaje 
in uporabe za obnovljive vire energije ter 
energetsko učinkovita tehnična pomoč po 
meri in krepitev zmogljivosti za odstranitev 
netehnoloških ovir. Kar zadeva najbolj 
oddaljene regije, bi bilo treba razmisliti o 
možnosti spodbud, da bi lahko te regije 
razvile obnovljive vire energije in 
izkoristile svoj potencial glede 
alternativnih virov energije, hkrati pa 
zmanjšale odvisnost od fosilnih goriv.

Predlog spremembe 17
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Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz 4. Pametni, zeleni in integrirani prevoz ter 
mobilnost

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem, ki gospodarneje izkorišča 
vire, je okolju prijazen, varen in celovit, v 
korist državljanov, gospodarstva in družbe.

Posebni cilj je oblikovati evropski 
prometni sistem, ki gospodarneje izkorišča 
vire, je podnebju in okolju prijazen, varen 
in interoperabilen, v korist državljanov, 
uporabnikov, delavcev in zaposlenih ter 
gospodarstva in družbe.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropa mora uskladiti naraščajoče potrebe 
svojih državljanov po mobilnosti s 
potrebami po gospodarski učinkovitosti ter 
zahtevami družbe z nizkimi emisijami 
ogljika in na podnebje odpornim 
gospodarstvom. Kljub rasti mora prometni 
sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte, obenem pa ohraniti 
visoko raven učinkovitosti in mobilnosti.

Evropa mora uskladiti spreminjajoče se
potrebe svojih državljanov po mobilnosti, 
ki so odraz demografskih in družbenih 
sprememb, in potrebe teritorialne kohezije
s potrebami po gospodarski učinkovitosti 
ter zahtevami družbe z nizkimi emisijami 
ogljika in na podnebje odpornim 
gospodarstvom. Kljub rasti mora prometni 
sektor doseči znatno zmanjšanje 
toplogrednih plinov in drugih škodljivih 
učinkov na okolje ter prekiniti svojo 
odvisnost od nafte in drugih fosilnih goriv, 
ki jih v veliki meri dobavljajo tretje 
države, katerih zaloge so omejene, obenem 
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pa ohraniti visoko raven učinkovitosti in 
mobilnosti, ne da bi se pri tem povečala 
oddaljenost regij, ki so že izolirane, zlasti 
najbolj oddaljene regije.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajnostno mobilnost je mogoče doseči 
samo s korenito spremembo prometnih 
sistemov, ki jo spodbudijo prodorne rešitve 
raziskav na področju prometa, obsežnimi 
inovacijami in vseevropsko izvajanje bolj 
zelenih, varnejših in pametnejših 
prometnih rešitev.

Trajnostno mobilnost je mogoče doseči 
samo s korenito spremembo prometnih 
sistemov, ki jo spodbudijo prodorne rešitve 
raziskav na področju prometa, obsežnimi 
inovacijami in vseevropsko izvajanje bolj 
zelenih, varnejših in pametnejših 
prometnih rešitev, vključno z naložbami v 
inovativne infrastrukture za vse načine 
prometa.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije na področju 
prometa morajo prispevati k vzpostavitvi 
enotnega evropskega prometnega prostora 
z razvijanjem tehnologij in sistemov, kot 
sta ETCS in ERTMS, katerih namen je 
odpraviti ovire, ki jih predstavljajo 
čezmejne ovire. Prav tako je treba na 
vseevropski ravni podpreti in uvesti 
tehnologije in sisteme, ki olajšujejo 
mobilnost državljanov Unije, kot je na 
primer evropski načrtovalec potovanja, ki 
vključuje različne načine potovanja.
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Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne napredke, ki 
bodo pripomogli k doseganju ciljev 
politike Unije, obenem pa okrepili 
gospodarsko konkurenčnost, podprli 
prehod na gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika, odporno na podnebne 
spremembe, in ohranili vodilni položaj na 
svetovnem trgu.

Raziskave in inovacije morajo prinesti 
osredotočene in pravočasne napredke, ki 
bodo pripomogli k doseganju ciljev 
politike Unije, obenem pa okrepili 
gospodarsko konkurenčnost, podprli 
prehod na gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika, odporno na podnebne 
spremembe, povečali mobilnost po Evropi 
in ohranili vodilni položaj na svetovnem 
trgu.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Promet je pomembno gonilo evropske 
gospodarske konkurenčnosti in rasti. 
Zagotavlja mobilnost ljudi in blaga, ki je 
potrebna za povezan evropski enotni trg ter 
za odprto in vključujočo družbo. 
Predstavlja eno največjih prednosti Evrope 
glede industrijske zmogljivosti in 
kakovosti storitve ter ima vodilno vlogo na 
številnih svetovnih trgih. Prometna panoga 
in proizvodnja prometne opreme skupaj 
predstavljata 6,3 % BDP Unije. Hkrati se 
evropska prometna panoga sooča z vedno 
večjo konkurenco iz ostalih delov sveta. Da 
bi zaščitili konkurenčno prednost Evrope v 
prihodnosti in ublažili slabosti sedanjega 
prometnega sistema, bodo potrebne 
prelomne tehnologije.

Promet je pomembno gonilo evropske 
gospodarske konkurenčnosti in rasti. 
Zagotavlja teritorialno kohezijo in 
mobilnost ljudi in blaga, ki je potrebna za 
integracijo evropskega enotnega trga ter 
za odprto in vključujočo družbo, ter 
zmanjšuje izolacijo evropskih regij na 
vseh ravneh. Predstavlja eno največjih 
prednosti Evrope glede industrijske 
zmogljivosti in kakovosti storitve ter ima 
vodilno vlogo na številnih svetovnih trgih. 
Prometna panoga in proizvodnja prometne 
opreme skupaj predstavljata 6,3 % BDP 
Unije in približno 13 milijonov delovnih 
mest. Hkrati se evropska prometna panoga 
sooča z vedno večjo konkurenco iz ostalih 
delov sveta. Pri strategiji za oživitev 
gospodarstva in spodbujanje našega 
industrijskega znanja je treba okrepiti 
evropsko zavezanost podpori vseh 
sektorjev prometa, ker so gospodarsko in 
tehnološko zelo pomembni.
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prometni sektor precej prispeva k 
toplogrednim plinom in ustvari do četrtino 
vseh emisij. Promet je 96-odstotno odvisen 
od fosilnih goriv. Poleg tega prometna 
obremenjenost predstavlja vedno večjo 
težav; sistemi še niso dovolj pametni; 
možnosti za prehajanje med različnimi
načini prevoza niso vedno privlačne; 
število žrtev v prometu ostaja izredno 
visoko, in sicer 34 000 na leto v Uniji; 
državljani in podjetja pričakujejo prometni 
sistem, ki je varen in zanesljiv. Mestna 
območja so poseben izziv za trajnost 
prometa.

Prometni sektor precej prispeva k 
toplogrednim plinom in ustvari do četrtino 
vseh emisij. Promet je 96-odstotno odvisen 
od fosilnih goriv. Poleg tega prometna 
obremenjenost predstavlja vedno večjo 
težav; sistemi še niso dovolj pametni; 
možnosti za prehajanje na bolj trajnostne 
načine prevoza niso vedno privlačne; 
število žrtev v prometu ostaja izredno 
visoko, in sicer 34 000 na leto v Uniji; 
državljani in podjetja pričakujejo prometni 
sistem, ki je dostopen vsem, varen in 
zanesljiv. Mestna območja so poseben 
izziv za boljšo uravnoteženost kakovosti 
življenja in trajnost prometa ter 
mobilnosti.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nekaj desetletjih bi zaradi pričakovanih 
stopenj rasti prometa evropski promet 
zastal, stroški za gospodarstvo in vpliv na
družbo pa bi postali nevzdržni. Potniški 
kilometri se bodo po pričakovanjih v 
naslednjih 40 letih podvojili in rasli 
dvakrat hitreje za zračni prevoz. Emisije 
CO2 bi se do leta 2050 povečale za 35 %. 
Stroški prometne obremenjenosti se bi 
povečali za približno 50 % na 
skoraj 200 milijard EUR letno. Zunanji 
stroški nesreč bi se v primerjavi z 
letom 2005 povečali za približno 
60 milijard EUR.

V nekaj desetletjih bi lahko zaradi 
pričakovanih stopenj rasti prometa 
evropski promet postal močno 
preobremenjen, kar bi imelo pogubne 
posledice za gospodarstvo in družbo. 
Potniški kilometri se bodo po 
pričakovanjih v naslednjih 40 letih 
podvojili in rasli dvakrat hitreje za zračni 
prevoz. Emisije CO2 bi se do leta 2050 
povečale za 35 %. Stroški prometne 
obremenjenosti se bi povečali za približno 
50 % na skoraj 200 milijard EUR letno. 
Zunanji stroški nesreč bi se v primerjavi z 
letom 2005 povečali za približno 
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60 milijard EUR.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ključno bo podpreti in razviti inovativne 
zasnove zagotavljanja prometnih storitev 
in storitev mobilnosti, in sicer z bistvenimi 
izboljšavami okolju prijazne logistike in 
upravljanja mobilnosti. Novi pristopi v 
proizvodnji, kopičenju zalog in dobavi 
blaga ter bolj učinkoviti in razumni odzivi 
na potrebe po mobilnosti in uporabi 
komunikacijskih orodij bi morali ustvariti 
družbo z manj izgubami na področju 
prometnih storitev in storitev mobilnosti. 
Zaposlovanje bi bilo treba povezati s 
prizadevanji za izogibanju prometu.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ohranjanje trenutnega stanja“ zato ne 
pride v poštev. Raziskave in inovacije, 
podprte s cilji politike in osredotočene na 
ključne izzive, bodo precej prispevale k 
doseganju ciljev Unije glede omejitve 
povečanja globalne temperature za 2 °C, 
zmanjšanja 60 % emisij CO2 na področju 
prometa, izrednega zmanjšanja stroškov 
prometne obremenjenosti in nesreč ter 
tako rekoč odprave smrtnih žrtev na 
cestah do leta 2050.

„Ohranjanje trenutnega stanja“ zato ne 
pride v poštev. Raziskave in inovacije, 
podprte s cilji politike in osredotočene na 
ključne izzive, bodo precej prispevale k 
doseganju ciljev Unije glede omejitve 
povečanja globalne temperature za 2 °C in 
zmanjšanja 60 % emisij CO2 na področju 
prometa. Da bi te cilje dosegli leta 2050, je 
treba za obdobje do leta 2020 opredeliti 
natančnejše in konkretnejše določbe. Pri 
tem je treba najprej občutno zmanjšati 
emisije CO2 in druge toplogredne pline 
zaradi prometa (v primerjavi z vrednostmi 
za leto 2009). Zmanjšanje emisij se bo v 
skladu s cilji 20-20-20 določilo za vsak 
način prevoza posebej. Z raziskavami in 
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inovacijami bi morali do leta 2020 doseči 
tudi internalizacijo zunanjih stroškov, 
občutno zmanjšati stroške prometne 
obremenjenosti in nesreč ter se odločno 
boriti proti ogrožanju varnosti v cestnem 
prometu, da bi do leta 2050 odpravili 
smrtne žrtve na evropskih cestah. 
Komisija v svoji beli knjigi z naslovom 
Načrt za enotni evropski prometni prostor 
– na poti h konkurenčnemu in z viri 
gospodarnemu prometnemu sistemu 
poziva k doseganju teh ciljev na podlagi 
inovativne, trajnostne in učinkovite 
prometne politike.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom. 
Pospeševanje razvoja in uporabe novih 
tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, 
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših in 
učinkovitejših prometnih sistemov v Uniji, 
za doseganje rezultatov, potrebnih za 
blaženje podnebnih sprememb in 
izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter za 
ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji.

Težave glede onesnaževanja, prometne 
obremenjenosti, varnosti in zaščite se 
pojavljajo po vsej Uniji in pozivajo k 
skupnim vseevropskim odzivom. 
Pospeševanje razvoja in usklajene uporabe 
novih tehnologij in inovativnih rešitev za 
vozila, ki zagotavljajo skladen razvoj
infrastrukture in upravljanje prometa bo 
ključnega pomena za doseganje čistejših, 
varnejših in učinkovitejših prometnih 
sistemov v Uniji, za doseganje rezultatov, 
potrebnih za blaženje podnebnih sprememb 
in izboljšanje učinkovitosti rabe virov, ter 
za ohranjanje vodilnega položaja Unije na 
svetovnih trgih za proizvode in storitve, 
povezane s prometom. Teh ciljev ni 
mogoče doseči samo z razdrobljenimi 
nacionalnimi prizadevanji. Podpirati je 
treba tudi že obstoječe rešitve z 
oblikovanjem učinkovitih, pametnih, 
interoperabilnih in povezanih sistemov, ki 
bodo podpirali sisteme SESAR, Galileo, 
EGNOS, GMES, ERTMS, RIS, 
SafeSeaNet, LRIT in ITS. Še naprej je 
treba uresničevati tudi pobude, kot sta e-
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varnost in e-klic.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Financiranje raziskav in inovacij na ravni 
Unije bo dopolnilo dejavnosti držav članic 
z osredotočanjem na dejavnosti z jasno 
evropsko dodano vrednostjo. To pomeni, 
da bo poudarek na prednostnih področjih, 
ki ustrezajo ciljem evropske politike; 
ukrepih, pri katerih je potrebna kritična 
masa prizadevanj; primerih, pri katerih si je 
treba prizadevati za vseevropske, 
interoperabilne rešitve na področju 
prometa; ali ukrepih, s katerimi lahko 
združevanje nadnacionalnih prizadevanj 
zmanjša tveganje naložb v raziskave in 
uvede pionirske skupne standarde in 
skrajša čas, potreben za trženje rezultatov 
raziskav.

Financiranje raziskav in inovacij na ravni 
Unije bo dopolnilo dejavnosti držav članic 
z osredotočanjem na dejavnosti z jasno 
evropsko dodano vrednostjo. To pomeni, 
da bo poudarek na prednostnih področjih, 
ki ustrezajo ciljem evropske politike; 
ukrepih, pri katerih je potrebna kritična 
masa prizadevanj; primerih, pri katerih si je 
treba prizadevati za vseevropske prometne 
sisteme, nove pogonske in energetske vire,
interoperabilne rešitve na področju 
prometa ali večmodalno infrastrukturo; ali 
ukrepih, s katerimi lahko združevanje 
nadnacionalnih prizadevanj odpravi ozka 
grla v prometnem sistemu (na primer 
nizko stopnjo inovacij na področju 
infrastrukture v EU-12), zmanjša tveganje 
naložb v raziskave, uvede pionirske skupne 
standarde in standardizacijo in skrajša čas, 
potreben za trženje rezultatov raziskav.

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti na področju raziskav in inovacij 
obsegajo številne pobude, ki zajemajo 
celotno inovacijsko verigo. Več dejavnosti 
je posebej namenjenih pomoči pri uvajanju 
rezultatov na trg: programski pristop k 
raziskavam in inovacijam, predstavitveni 
projekti, ukrepi za uvajanje na trg in 
podpora standardizaciji in urejanju ter 
inovativne strategije naročanja vsi 
ustrezajo temu cilju. Poleg tega bo 

Dejavnosti na področju raziskav in inovacij 
obsegajo številne pobude, ki zajemajo 
celotno inovacijsko verigo in sledijo 
celostnemu pristopu k inovativnim 
prometnim rešitvam na podlagi inovacij v 
povezavi z vozili, infrastrukturami ter 
prometnimi sistemi. Več dejavnosti je 
posebej namenjenih pomoči pri uvajanju 
rezultatov na trg: programski pristop k 
raziskavam in inovacijam, predstavitveni 
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sodelovanje in strokovno znanje 
zainteresiranih strani pomagalo pri 
premostitvi vrzeli med rezultati raziskav in 
njihovo uporabo v prometnem sektorju.

projekti, ukrepi za uvajanje na trg in 
podpora standardizaciji in urejanju ter 
inovativne strategije naročanja vsi 
ustrezajo temu cilju. Poleg tega bo 
sodelovanje in strokovno znanje 
zainteresiranih strani pomagalo pri 
premostitvi vrzeli med rezultati raziskav in 
njihovo uporabo v prometnem sektorju.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naložbe v raziskave in inovacije za bolj 
zelen, pameten in integriran prometni 
sistem bodo pomembno prispevale k ciljem 
strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter k ciljem 
vodilne pobude Unija inovacij. Dejavnosti 
bodo podprle izvajanje bele knjige o 
prometu, ki je namenjena enotnemu 
evropskemu prometnemu prostoru. 
Prispevale bodo tudi k ciljem politike iz 
vodilnih pobud „Evropa, gospodarna z 
viri“, „Industrijska politika za dobo 
globalizacije“ in „Evropska digitalna 
agenda“.

Naložbe v raziskave in inovacije za bolj 
zelen, pameten in integriran zanesljiv 
prometni sistem bodo pomembno 
prispevale k ciljem strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast 
ter k ciljem vodilne pobude Unija inovacij. 
Dejavnosti bodo podprle izvajanje bele 
knjige o prometu, ki je namenjena 
enotnemu evropskemu prometnemu 
prostoru. Prispevale bodo tudi k ciljem 
politike iz vodilnih pobud „Evropa, 
gospodarna z viri“, „Industrijska politika 
za dobo globalizacije“ in „Evropska 
digitalna agenda“. Sinergija bo 
zagotovljena zlasti z drugimi deli 
programov, predvsem z ustanovitvijo 
skupnosti znanja in inovacij za mobilnost 
v mestih in pametna mesta.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Promet, gospodaren z viri, ki spoštuje 
okolje

(a) Promet, gospodaren z viri, ki spoštuje 
okolje in zdravje državljanov
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je kar najbolj zmanjšati vpliv prometa 
na podnebje in okolje z izboljšanjem 
njegove učinkovitosti glede uporabe 
naravnih virov in z zmanjšanjem njegove 
odvisnosti od fosilnih goriv.

Cilj je kar najbolj zmanjšati vpliv prometa 
na podnebje in okolje, pa tudi na zdravje 
državljanov, z izboljšanjem njegove 
kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti
glede uporabe naravnih virov in z 
zmanjšanjem njegove odvisnosti od 
fosilnih goriv ter z diverzifikacijo virov 
oskrbe z gorivom.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
porabe virov in emisij toplogrednih plinov 
ter izboljšanje učinkovitosti vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije električnih in drugih vozil z 
nizkimi emisijami ali brez njih, vključno s 
prelomnimi spoznanji na področju 
motorjev, akumulatorjev in infrastrukture; 
raziskovanje in izkoriščanje potenciala 
alternativnih goriv ter inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
vključno z infrastrukturo za goriva; čim 
boljšo uporabo infrastruktur s pomočjo 
pametnih prometnih sistemov in pametne 
opreme; in povečanje uporabe upravljanja 
povpraševanja in javnega 
nemotoriziranega prevoza, zlasti na 
mestnih območjih.

Dejavnosti se prednostno osredotočajo na 
zmanjšanje porabe virov in emisij 
toplogrednih plinov ter izboljšanje 
energetske učinkovitosti vseh vrst vozil, 
pospeševanje razvoja in uporabe nove 
generacije vozil z nizkimi emisijami ali 
brez njih (na primer električnih in 
hibridnih vozil, vozila na vodikov pogon, 
kar ne vključuje samo osebnih vozil, 
temveč tudi električna kolesa, tramvaje in 
vlake) in spremljajočo infrastrukturo,
vključno s prelomnimi spoznanji na 
področju motorjev, akumulatorjev in 
infrastrukture ter z uporabo obnovljivih 
virov energije v železniškem, vodnem in 
zračnem prometu. Oblikovati je treba tudi 
politiko ravnanja z odpadki, povezanimi s 
temi inovacijami.
Poleg tega bi bilo treba spodbujati vse 
inovacije za nizke emisije ali brez pri vseh 
načinih prevoza, tudi razvoj in izrabo 
ogromnega potenciala alternativnih in 
trajnostnih goriv, razvoj inovativnih in 
učinkovitejših pogonskih sistemov, 
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optimizacijo sistemov oskrbe z gorivom, 
teže in aerodinamike vozil, razvoja in 
infrastrukture ter optimizacijo uporabe 
infrastruktur s pomočjo pametnih 
prometnih sistemov in pametne opreme.
Pomembno je povečati uporabo javnega 
nemotoriziranega prevoza, in 
intermodalnih mobilnostnih verig (hoja-
kolesarjenje, najemanje osebnih vozil, 
namenjenih za javno, občasno uporabo, 
organiziranje skupnih prevozov z 
osebnimi vozili, javni in kolektivni načini 
prevoza), zlasti na mestnih območjih.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Že vrsto let je tudi dokazano, da emisije iz 
motoriziranih vozil vplivajo na zdravje 
ljudi. Zato mora biti zmanjšanje emisij 
delcev eden prednostnih ciljev Evropske 
unije na področju prometa. Pri tem je 
treba to politiko izvajati še posebej z 
razvijanjem alternativnih goriv. 
Bistvenega pomena je tudi vlaganje v 
inovativne rešitve za zmanjšanje 
obremenitve s hrupom in tresljajev. 
Razvoj alternativnih goriv in inovativnih 
rešitev za zmanjšanje obremenitve s 
hrupom in tresljajev bo prispeval k 
omejevanju škodljivih emisij in 
izboljšanju dobrega počutja prebivalstva.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovati je treba pristope in rešitve za 
inovativno, pregledno in sodobno 
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organizacijo mobilnosti v mestih ob 
upoštevanju demografskih in družbenih 
sprememb, hkrati pa tudi predloge za 
soobstoj različnih načinov prevoza na 
mestnih območjih, tudi nemotoriziranega, 
in za povezavo v omrežje.

Obrazložitev

Predlog spremembe bi bilo treba vključiti v nov odstavek, ki ga predlaga pripravljavka 
mnenja v predlogu spremembe 18 in ki uvaja novo skupnost znanja in inovacij za mobilnost v 
mestih in pametna mesta.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga I – del III – točka 4 – točka 4.3 – točka a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato mora biti zmanjšanje emisij delcev in 
hrupa eden prednostnih ciljev Evropske 
unije na področju prometa. Pri tem je 
treba to politiko izvajati še posebej z 
razvijanjem alternativnih goriv, 
infrastrukture in pametnih prometnih 
sistemov.

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je uskladiti naraščajoče potrebe po 
mobilnosti z izboljšano pretočnostjo 
prometa s pomočjo inovativnih rešitev za 
celostne, vključujoče, varne, zanesljive in 
stabilne prometne sisteme.

Cilj je uskladiti naraščajoče potrebe po 
mobilnosti z izboljšano pretočnostjo 
prometa s pomočjo inovativnih rešitev za 
celostne, večmodalne, vključujoče,
dostopne, varne, zanesljive in stabilne 
prometne sisteme, pri čemer se ne sme 
pozabiti na pomen kakovostne, inovativne 
in večmodalne infrastrukture.
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Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat; 
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega in 
popolnoma večmodalnega prometa, 
infrastrukture in logistike od vrat do vrat; 
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa in izpolnjevanje potreb 
uporabnikov s spodbujanjem celostnega 
prometa in logistike od vrat do vrat; 
povečanje intermodalnosti in uporabe 
pametnih rešitev na področju načrtovanja 
in upravljanja ter izredno zmanjšanje 
števila nesreč in učinka varnostnih groženj.

Dejavnosti se osredotočajo na zmanjšanje 
prometne obremenjenosti, izboljšanje 
dostopa ter interoperabilnosti in 
izpolnjevanje potreb uporabnikov zlasti z 
odpravljanjem ozkih grl (nizka stopnja 
inovacij na področju infrastrukture na 
velikih območjih Evrope in pomanjkanje 
regionalnih in lokalnih letališč) ter s 
spodbujanjem prevoza uporabnikov, tako 
da se spodbujata celostni promet in 
logistika od vrat do vrat; na razvoj 
pametnih prometnih aplikacij in sistemov 
za upravljanje prometa, enotni sistem 
vozovnic, obveščanje potnikov in plačilo 
ter na povečanje uporabe različnih 
načinov prevoza za potnike; na 
prilagajanje cestne infrastrukture 
nezaščitenim uporabnikom cest in 
potrebam starajoče se družbe; na 
ugotavljanje koristi, ki jih sistem ITS in 
kooperativni sistemi lahko prinesejo 
upravljanju varnosti infrastrukture; ter na
izredno zmanjšanje števila nesreč (na 
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primer z izboljšanjem komunikacije med 
infrastrukturo, upravljavci cest in vozil na 
podlagi pametnih sistemov ter boljšega 
razumevanja vedenja udeležencev v 
prometu, da se izboljšajo tehnološke 
rešitve v vozilih ter primarna in 
sekundarna preventiva na področju 
varnosti v cestnem prometu, razvije sistem 
ITS za uporabnike cest, osredotoči na 
skupine z visokim tveganjem, kot so 
vozniki motornih koles, kolesarji in pešci) 
in učinka varnostnih groženj (na primer z 
razvojem zanesljivih sistemov za 
zaznavanje nevarnosti v letalskem 
prometu ter razvoj snemalnih naprav za 
varnost v pomorskem prometu).

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Varnost mora biti predmet razprave, 
da se ohrani ravnotežje med 
visokotehnološkimi rešitvami in drugimi 
rešitvami, vključno z inovativno zasnovo 
cest ter novimi tehnikami in tehnologijami 
za izvrševanje.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) Komisija bi morala spodbujati države 
članice, naj spremljajo običajen promet 
na podlagi kazalnikov uspešnosti.

Obrazložitev

EU že zbira podatke o posledicah in okoliščinah nesreč. Spremljanje uspešnosti držav samo 
na podlagi posledic nesreč ne zadostuje in ga je treba razširiti.
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) Varna hoja in kolesarjenje bi morala 
biti cilja v sklopu ciljev upravljanja 
varnosti, ki je podprto z raziskavami in 
razvojem novih inovativnih pristopov.

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj je okrepiti konkurenčnost in 
učinkovitost evropskih panog za 
proizvodnjo prometne opreme in 
povezanih storitev.

Cilj je okrepiti konkurenčnost in 
učinkovitost evropskih panog za 
proizvodnjo prometne opreme in 
povezanih storitev, v okviru naraščajoče 
potrebe po inovativnih prometnih 
rešitvah, zlasti v državah v vzponu. 
Raziskave in inovacije bodo ob rastoči 
konkurenci prispevale k rasti in 
ustvarjanju visoko kvalificiranih delovnih 
mest v evropskem prometnem sektorju ter 
omogočile, da bo ta ohranil vodilno vlogo 
v novih tehnologijah in znižal stroške 
obstoječih proizvodnih procesov.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj 
naslednje generacije inovativnih prevoznih 
sredstev in pripravo na prihod nadaljnje 
generacije z oblikovanjem novih 
konceptov in zasnov, s pametnimi 

Dejavnosti se osredotočajo na razvoj nove
generacije inovativnih prevoznih sredstev 
in prometnih sistemov in oblikovanje
novih konceptov in zasnov za naslednjo 
generacijo. Razviti bo treba tudi pametne 
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nadzornimi sistemi in interoperabilnimi 
standardi, učinkovitimi procesi
proizvodnje, krajšimi časi razvoja in
zmanjšanimi stroški življenjskega cikla.

nadzorne sisteme in interoperabilne 
standarde ter pametne prometne storitve, 
pametno intermodalno infrastrukturo in 
učinkovite procese proizvodnje in 
recikliranja ter doseči krajši čas razvoja in 
nižje stroške življenjskega cikla.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Pametna logistika
Namen je uskladitev naraščajočih novih 
potrošniških vzorcev z učinkovito dobavno 
verigo za vire in optimalno distribucijo 
tovora v zadnjem delu poti.
V središču dejavnosti je boljše 
razumevanje učinka novih in prihodnjih 
potrošniških vzorcev ter tovorne logistike, 
prometa in zastojev v mestih; razvoj novih 
informacijskih tehnologij in orodij za 
upravljanje logistike, tj. z izboljšanjem 
sistemov za obveščanje v realnem času za 
upravljanje in sledenje tovornih tokov ter 
s povezovanjem in komunikacijo v vozilih 
in z infrastrukturo; razvoj 
nekonvencionalnih sistemov za 
distribucijo blaga; razvoj konkurenčnih 
intermodalnih rešitev za dobavno verigo 
in logističnih platform, ki izboljšujejo 
tovorne tokove.

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – odstavek d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti se osredotočajo na izboljšanje 
razumevanja družbeno-ekonomskih gibanj 
in vidikov, povezanih s prometom, in 
oblikovalcem politike zagotoviti podatke in 

Dejavnosti se osredotočajo na izboljšanje 
razumevanja družbeno-ekonomskih gibanj 
in vidikov, povezanih s prometom, in 
oblikovalcem politike zagotoviti podatke in 
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analize, ki temeljijo na dokazih. analize, ki temeljijo na dokazih. To prav 
tako vključuje vpliv liberalizacije 
prometnega sektorja in sektorja 
mobilnosti ter potrebo po boljšem 
razumevanju učinka liberalizacije železnic 
na kakovost storitev, okolje in socialne 
interese zaposlenih. Pri načrtovanju 
prometne politike bi si bilo treba bolj 
prizadevati za uskladitev ciljev 
trajnostnega razvoja z družbenimi 
potrebami, da bi preprečili zlasti družbene 
neenakosti pri mobilnosti in izboljšali 
razmere za ranljive uporabnike.

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – točka d a (novo) – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) Skupnost znanja in inovacij za 
mobilnost v mestih in pametna mesta

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – odstavek d a (novo) – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V čedalje bolj urbanizirani evropski 
družbi je mobilnost v mestih v prihodnjih 
desetletjih zelo velik izziv. Ta zadeva 
gospodarstvo, zaposlovanje, pa tudi 
kakovost življenja prebivalcev na mestnih 
območjih.

Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – odstavek d a (novo) – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V takšnem kontekstu je ustanovitev 
skupnosti znanja in inovacij o mobilnosti 
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vsekakor smiselna in jo je treba 
spodbujati. Izobraževalne ustanove, 
raziskovalni centri in podjetja, združena v 
okviru te skupnosti, si bodo prizadevali 
razviti trajnostno mobilnost, ki bo 
usmerjena v zagotavljanje učinkovitih 
logističnih verig za prevoz potnikov in 
blaga na mestnih območjih in naseljih. S 
tem se bodo zmanjšali promet, nesreče, 
onesnaževanje ozračja in hrup, okrepil pa 
se bo tudi notranji trg.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – točka 4 – točka 4.3 – odstavek d a (novo) – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj mobilnosti v mestih in pametnega 
prometnega omrežja bi moral spremeniti 
vedenje uporabnikov prevoznih sredstev s 
spodbujanjem trajnostne mobilnosti in 
oblik prevoza. Zato je treba razviti varno 
infrastrukturo za pešce in kolesarje, še 
posebej v mestih in med njimi, ter okrepiti 
interoperabilnost med prometnimi 
storitvami.
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Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur 
Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Spiros Danelis (Spyros Danellis), Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, 
Anna Rosbach, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Isabella Lövin


