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Trajnostno naravnana prihodnost prometa 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 o trajnostno naravnani 

prihodnosti prometa (2009/2096(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Trajnostno naravnana prihodnost prometa: 

usmeritev k integriranemu, tehnološko naprednemu in uporabnikom prijaznemu 

prometnemu sistemu (KOM(2009)0279), 

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Sveta z dne 17. in 18. decembra 2009 o sporočilu 

Komisije z naslovom Trajnostno naravnana prihodnost prometa: usmeritev k integriranemu, 

tehnološko naprednemu in uporabnikom prijaznemu prometnemu sistemu (17456/2009), 

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom Evropska prometna politika za leto 2010: 

čas za odločitev (KOM(2001)0370), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Naj Evropa ostane v gibanju – Trajnostna 

mobilnost za našo celino – Vmesni pregled Bele knjige Evropske komisije o prometu iz leta 

2001 (KOM(2006)0314), 

– ob upoštevanju Zelene knjige Komisije o tržnih instrumentih za namene okoljske politike in 

z njo povezanih politik (KOM(2007)0140), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Strategija za izvajanje interiorizacije 

zunanjih stroškov (KOM(2008)0435), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Okolju prijaznejši promet 

(KOM(2008)0433), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Omejevanje globalnih podnebnih sprememb 

na 2 stopinji Celzija – Pot do leta 2020 in naprej (KOM(2007)0002), 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom TEN-T: pregled politike – Naproti bolj 

povezanemu vseevropskemu prometnemu omrežju v službi skupne prometne politike 

(KOM(2009)0044), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Akcijski načrt za uvajanje inteligentnih 

prometnih sistemov v Evropi (KOM(2008)0886), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Agenda EU za tovorni promet: Izboljšanje 

učinkovitosti, povezanosti in trajnosti tovornega prometa v Evropi (KOM(2007)0606), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Akcijski načrt za logistiko tovornega 

prometa (KOM(2007) 0607), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Logistika tovornega prometa v Evropi – 

ključ do trajnostne mobilnosti (KOM(2006)0336), 



 

– ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom Drugo poročilo o spremljanju razvoja trga 

storitev v železniškem prometu (KOM(2009) 0676), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Strateški cilji in priporočila za pomorsko 

prometno politiko EU do leta 2018 (KOM(2009) 0008), 

– ob upoštevanju sporočila in akcijskega načrta Evropske komisije za vzpostavitev 

evropskega prostora za pomorski prevoz brez meja (KOM(2009) 0010), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o pomorskem prevozu na kratkih razdaljah 

(KOM(2004)0453), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Sporočilo o politiki evropskih pristanišč 

(KOM(2007)0616), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Na poti k varnejši, čistejši in učinkovitejši 

vseevropski mobilnosti: prvo poročilo o pobudi Inteligentni avtomobil (KOM(2007)0541), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropski akcijski program za varnost v 

cestnem prometu – Razpolovitev števila žrtev prometnih nesreč v Evropski uniji do leta 

2010: deljena odgovornost (KOM(2003)0311), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropski akcijski program za varnost v 

cestnem prometu – vmesni pregled (KOM(2006)0074), 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom Za novo kulturo mobilnosti v mestih 

(KOM(2007)0551), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Akcijski načrt za mobilnost v mestih 

(KOM(2009)0490), 

– - ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2010 o strategiji EU 20201, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. aprila 2005 o pomorskem prevozu na kratkih 

razdaljah2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. septembra 2005 o Evropskem akcijskem 

programu za varnost v cestnem prometu: razpolovitev števila žrtev prometnih nesreč v 

Evropski uniji do leta 2010: deljena odgovornost3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. januarja 2007 o Evropskem akcijskem programu 

za varnost v cestnem prometu – vmesni pregled4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. julija 2007 o sporočilu Naj Evropa ostane v 

gibanju – Trajnostna mobilnost za našo celino5, 
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. julija 2007 o izvajanju prvega železniškega 

paketa1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. septembra 2007 o logistiki tovornega prometa v 

Evropi – ključu do trajnostne mobilnosti2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2008 o evropski trajnostni prometni politiki 

ob upoštevanju evropskih energetskih in okoljskih politik3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z 19. junija 2008 o sporočilu Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Na poti k 

varnejši, čistejši in učinkovitejši vseevropski mobilnosti: prvo poročilo o pobudi 

Inteligentni avtomobil4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2008 o tovornem prometu v Evropi5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2008 o politiki evropskih pristanišč6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2009 o okolju prijaznejšem prometu in 

internalizaciji zunanjih stroškov7, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. aprila 2009 o Zeleni knjigi o prihodnosti politike 

TEN-T8, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za inteligentne 

prometne sisteme9, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za mobilnost v 

mestih10, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 

oktobra 2009 o spremembi Uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in 

(ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega 

sistema11, 

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za okolje, javno 

zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora z 

regionalni razvoj (A7-0189/2010), 
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A. ker je prometni sektor pomemben element v razvoju Evropske unije ter njenih regij in mest, 

ki neposredno vpliva na konkurenčnost in socialno kohezijo regij in mest ter s tem bistveno 

prispeva k oblikovanju evropskega notranjega trga, 

B. ker promet izpolnjuje tri funkcije: gospodarsko in socialno funkcijo ter funkcijo ozemeljske 

kohezije, vse tri pa so ključne za evropsko povezovanje, 

C. ker ima prometni sektor poglavitno vlogo v gospodarstvu in zaposlovanju, saj predstavlja 

10 % blaginje EU (v smislu bruto domačega proizvoda) in zagotavlja več kot 10 milijonov 

delovnih mest, zaradi česar bo imel bistveno vlogo pri izvajanju strategije EU 2020, 

D. ker je promet bistveni element evropske politike, in ker zato EU potrebuje finančni okvir, ki 

ustreza izzivom prometne politike v prihodnjih letih, kratkoročno spodbuja gospodarstvo, 

povečuje srednje-in dolgoročno storilnost ter krepi Evropo kot prostor za raziskave, 

E. ker prometni sektor močno vpliva na okolje ter kakovost življenja in zdravje ljudi ter jim 

sicer omogoča poklicno in zasebno mobilnost, vendar pa je bil leta 2008 odgovoren za 27 % 

skupnih emisij CO2, ta številka pa se je od takrat še povečala; ker je cestni promet 

predstavljal 70,9 %, letalski 12,5 %, pomorski promet in plovba po celinskih plovnih poteh 

15,3 %, železniški promet za 0,6 % skupnih emisij CO2 v prometnem sektorju v letu 2007, 

F. ker so si Evropi vse vrste prometa prizadevajo izboljšati varnost; ker pa je v letu 2008 

približno 39 000 ljudi umrlo v prometnih nesrečah, 300 000 ljudi pa je bilo huje 

poškodovanih, kar pomeni, da so potrebna nadaljnja prizadevanja glede vseh vidikov 

varnosti, zlasti varnosti v cestnem prometu, 

G. ker se je Evropska unija v podnebnem svežnju obvezala, da bo do leta 2020 zmanjšala 

emisije toplogrednih plinov za 20 % glede na leto 1990, to pa je še naprej zavezujoč cilj, 

H. ker so bili cilji iz bele knjige iz leta 2001 le delno uresničeni in je zato treba preučiti, ali naj 

se ti cilji ohranijo ali preoblikujejo, kjer je to potrebno, pa je treba prizadevanja za njihovo 

uresničevanje še okrepiti; 

I. ker težave s prenosom, kot so prepozen ali nepravilen prenos, močno vplivajo na 

učinkovitost evropske zakonodaje; ker je zato v zvezi s tem treba nujno ukrepati, 

J. ker mora biti parlamentarno delo usklajeno, zlasti na področjih, ki se neposredno nanašajo 

na prometno politiko, kot so okoljska in socialna politika, urbanistična politika ter 

zaposlovalna in gospodarska politika, 

K. ker je finančna in gospodarska kriza močno prizadela prometni sektor, vendar pa bi jo bilo 

treba izkoristiti kot priložnost ter z naravnanostjo v prihodnost podpreti oz. spodbuditi 

sektor prometa, zlasti s spodbujanjem trajnostnih vrst prevoza ter med drugim z naložbami 

v železniški in vodni promet; ker bo tako na trgu mogoče zagotoviti enake konkurenčne 

pogoje, 

L. ker je kot del prihodnjega pregleda agencij treba analizirati njihovo dodano vrednost, pa 

tudi potrebo po ustanovitvi evropske agencije za promet, 

M.  ker je tudi za prometni sektor zelo pomembno, da se določijo merljivi cilji, da bi tako bolje 

preverili učinkovitost prometne politike, hkrati pa bi oblikovali družbene in gospodarske 



smernice načrtovanja. Ti cilji morajo pokazati, da so predlagani ukrepi nujni za izvajanje 

prometne politike, 

N. ker je treba zaradi precejšnjega razvoja na področju raziskav, infrastrukture in tehnologije 

prilagoditi finančna sredstva in instrumente, 

O. ker se zaradi družbenega razvoja in razvoja številnih gospodarskih panog povečuje 

povpraševanje v prometnem sektorju, zaradi česar so pomembne vse vrste prometa, njihovo 

učinkovitost pa je treba meriti v smislu gospodarske, okoljske, socialne in zaposlovalne 

politike, 

P. ker bo za doseganje varne, trajnostne, logistično dosledne in s tem učinkovite prometne 

verige, vključno z večmodalnimi rešitvami in povezovanjem z lokalnim prevozom in 

prevozom na dolge razdalje v prihodnosti potrebno trajnostno medsebojno delovanje vseh 

vrst potniškega in tovornega prometa, 

Družbeni, gospodarski in okoljski izzivi 

1. je prepričan, da politika EU na splošno potrebuje jasno in celovito vizije o prihodnosti 

prometa kot sektorja v jedru enotnega trga, ki zagotavlja prost pretok oseb in blaga ter 

omogoča ozemeljsko kohezijo celotne Evrope; meni, da mora ob nadaljnjem zagotavljanju 

pomembnega deleža trajnostne rasti in konkurenčnosti v Evropi prometni sektor zagotavljati 

gospodarsko učinkovitost in se razvijati v okviru dosledno visokih družbenih in okoljskih 

meril; 

2. je prepričan, da demografske spremembe, predvsem v mestnih območjih, pomenijo izziv za 

promet in mobilnost glede varnosti in zmogljivosti, glede na to pa sta bistvenega pomena 

osnovna pravica do mobilnosti, ki se zagotavlja tudi z izboljšano dostopnostjo in zgraditvijo 

manjkajočih infrastrukturnih povezav, ter njena izvedljivost; poudarja, da so v tem pogledu 

na urbanih območjih med drugim dobro umeščene večmodalne prometne verige, vključno s 

pešpotmi, kolesarskimi stezami in javnim prevozom, usmeritev za prihodnost; v zvezi s tem 

opozarja, da bo v mestnih območjih zlasti obstoječa struktura določila, katera vrsta prometa 

je najprimernejša; meni, da bodo dobre javne prometne povezave na podeželskih območjih 

zmanjšale uporabo osebnih avtomobilov; poziva k ustanovitvi funkcionalnih urbanih regij 

zavoljo ureditve skladnega sistema mestnega in primestnega prometa ter ohranjanja 

prebivalstva na podeželju; 

3. poziva Komisijo, naj uvede načrte trajnostne mobilnosti v mestih za mesta z več kot 100 

000 prebivalci, in naj ob upoštevanju načela subsidiarnosti spodbuja mesta, naj pripravijo 

načrte mobilnosti, v katerih bodo predstavila zasnovo integriranega prometa s ciljem 

zmanjšanja okoljske škode in s tem zagotavljanja bolj zdrave in učinkovitejše mobilnosti; 

4. meni, da vse večje povpraševanje zaradi infrastrukturnih problemov med drugim povzroča 

pritiske na zmogljivosti oz. manjšo učinkovitost tudi v tovornem prometu, zato je treba 

okrepiti predvsem somodalno uporabo ter varnost udeležencev in blaga v prometu, ter 

poudarja, da je temeljno izboljšanje infrastrukture, zlasti odprava ozkih grl, ki jih poznamo 

že leta, bistvenega pomena; 

5. poudarja, da je zmanjšanje emisij CO2 v prometu eden najpomembnejših izzivov prihodnje 

prometne politike EU, zato je treba uporabiti vsa razpoložljiva in trajnostna sredstva, kot so 

nabor energetskih virov, ki spodbuja raziskave in razvoj okolju prijaznejših tehnologij in 



 

vrst prometa, ukrepi za oblikovanje cen in internalizacija zunanjih stroškov za vse vrste 

prometa, pod pogojem, da se tako nastali dohodki na ravni EU uporabijo za večjo trajnost 

na področju mobilnosti, vplivati pa je treba tudi na vedenje uporabnikov in poklicnih 

voznikov (osveščanje, ekološko vedenje itd.); poudarja, da je treba pri tem dati prednost 

oblikovanju finančnih spodbud, če ne povzročajo izkrivljanja konkurence med vrstami 

prometa ali med državami članicami; 

6. priznava, da po podatkih Mednarodne pomorske organizacije (IMO)pomorski promet 

povzroči 3- do 5-krat manj emisij CO2 kakor kopenski promet, vendar izraža zaskrbljenost 

zaradi pričakovanih emisij SOx in NOx v pomorskem prometu, ki bodo do leta 2020 

približno take kot v kopenskemu prometu, in zaradi neprepričljivega poskusa Mednarodne 

pomorske organizacije, da bi vzpostavila sistem za zmanjšanje emisij CO2; 

7. poudarja potrebo po boljšem obveščanju širše javnosti o posledicah potovanj v prostem času 

in poziva Komisijo, naj v svojem političnem pristopu obravnava potovanja v prostem času; 

Varnost 

8. poudarja, da mora varnost še naprej biti eden izmed prednostnih ciljev prihodnje prometne 

politike in da je treba zagotoviti varnost aktivnih in pasivnih uporabnikov vseh vrst 

prometa; meni, da je izredno pomembno zmanjšati učinke prometa na zdravje, zlasti z 

uporabo sodobnih tehnologij, ter da je treba z jasnimi in preglednimi predpisi zagotoviti 

pravice potnikov, zlasti potnikov z zmanjšano mobilnostjo, v vseh vrstah prometa; podpira 

oblikovanje listine pravic potnikov v Evropski uniji; 

9. prosi Komisijo, naj čim prej predstavi raziskavo o primerih najboljših praks v državah 

članicah glede učinkov uporabe naprav za omejevanje hitrosti, vgrajenih v vse vrste vozil in 

na vseh vrstah cest, tako mestnih kot medkrajevnih, s ciljem priprave zakonodajnih ukrepov 

za zmanjšanje emisij in okrepitev varnosti v cestnem prometu; 

10. poudarja, da je treba zagotoviti osebno in pravno varnosti za delavce v prometnem sektorju, 

med drugim z ustvarjanjem zadostnega števila varnih in varovanih parkirišč ter 

usklajevanjem izvajanja cestnoprometnih predpisov in sankcij, ki jih ti določajo; poudarja 

tudi, da bo uvedba čezmejnega izvrševanja sankcij izboljšala varnost cestnega prometa za 

vse uporabnike; 

11. opozarja, da ponudba počivališč za tovornjake v omrežju TERN ni sledila povečanju 

cestnega tovornega prometa, zato je resno ogroženo upoštevanje časov vožnje in počitka 

poklicnih voznikov tovornjakov predvsem v nočnih urah kot tudi splošna varnost v 

prometu, če se v državah članicah EU možnosti počitka količinsko in kakovostno ne 

izboljšajo; 

Učinkovita somodalnost 

12. ugotavlja, da je razvoj potniškega in tovornega prometa kot celote odvisen predvsem od 

učinkovite uporabe različnih vrst prometa, zato bi moral biti cilj evropske prometne politike 

zagotoviti učinkovito somodalnost, ki je tesno povezana z dekarbonizacijo, varnostjo in 

ekonomskimi vidiki prometa; meni, da bo to privedlo do optimalne prerazporeditve med 

različnimi vrstami prometa in premika k bolj trajnostnim vrstam prometa, s tem pa bo 

mogoče zagotoviti interoperabilnost znotraj vrst prometa in med njimi, spodbuditi bolj 

trajnostne prometne in logistične verige ter izbire vrst prometa in izboljšati nemotene 



prometne tokove med vrstami in vozlišči; 

13. poudarja, da je treba učinkovitost somodalnosti ocenjevati ne le glede na gospodarnost, 

ampak tudi po merilih varstva okolja, socialnih in delovnih pogojev ter varnosti in socialne 

kohezije, pri čemer je treba upoštevati različne tehnične možnosti in izhodiščne razmere 

posameznih vrst prometa, pa tudi dežel, regij in mest v Evropi; 

14. poudarja, da učinkovita somodalnost pomeni izboljšanje infrastrukture – med drugim z 

razvojem zelenih koridorjev, zmanjšanjem ozkih grl in izboljšanjem železniškega in 

vodnega prometa – ki izboljšujejo varnost s pomočjo novih tehnologij in boljšimi delovnimi 

razmerami; 

Dokončno oblikovanje notranjega trga 

15. poziva k rednim pregledom pregledu evropske zakonodaje ter njenega prenosa in uporabe, 

da bi zagotovili njihovo učinkovitost; poziva Komisijo, naj dosledno odpravlja ovire, ki 

nastanejo zaradi pomanjkljivega ali zapoznelega prenosa evropske zakonodaje v državah 

članicah; 

16. predlaga, naj se v novem okviru Lizbonske pogodbe s soglasjem Komisije vsaj enkrat letno 

organizira skupno srečanje z odgovornimi osebami za promet iz nacionalnih parlamentov, 

da se predstavijo skupna stališča in vzpostavi sodelovanje z namenom izboljšanja izvajanja 

evropske zakonodaje s področja prometa; 

17. ugotavlja, da ima promet pomembno vlogo pri dokončnem oblikovanju evropskega 

notranjega trga ter pri prostem pretoku oseb in blaga, ter da je treba predvsem v sektorju 

železniškega prometa v vseh državah članicah doseči regulirano odprtje trga; meni, da bo to 

popolno odprtje trga koristilo potrošnikom in da bi ga morali spremljati ukrepi za 

zagotavljanje kakovosti javnih storitev, pa tudi dolgoročni načrt naložb v infrastrukturo in 

tehnično interoperabilnost, da se izboljšata učinkovitost in varnost ter ukrepi za preprečitev 

izkrivljanja konkurence znotraj posameznih vrst prometa in med njimi, med drugim na 

socialnih, fiskalnih in varnostnih področjih; internalizacijo zunanjih socialnih in okoljskih 

stroškov je treba izvajati postopoma, začenši z bolj onesnažujočima cestnim in zračnim 

prometom; 

18. poziva Komisijo in organe držav članic, naj pospešijo dokončno liberalizacijo kabotaže, s 

čimer bi zmanjšali pogostost praznih voženj, ter naj zagotovijo bolj trajnostno cestno in 

železniško omrežje s pomočjo več vozlišč tovornega prometa; 

19. meni, da je za doseganje učinkovitega sistema pomorskega prometa, ki bi dopolnjeval druge 

vrste prometa, nujno znova začeti odločen proces liberalizacije, ki bi temu sektorju 

omogočili, da postane zares konkurenčen; 

20. glede na gospodarske potrebe poudarja pomen resnično evropskega upravljanja prometne 

infrastrukture (železniški koridorji za tovorni in potniški promet, enotno evropsko nebo, 

pristanišči in njihovimi povezavami s prometnim omrežjem, pomorsko območje brez meja, 

celinske plovne poti), da bi odpravili t.i. učinek meja v vseh vrstah prometa ter okrepili 

konkurenčnost in privlačnost EU; 

21. poziva k vzpostavitvi skupnega evropskega rezervacijskega sistema, da bi se povečala 

učinkovitost različnih vrst prometa in poenostavila ter povečala njihova interoperabilnost; 



 

22. poudarja, da promet vpliva na socialno, zdravstveno in varnostno politiko ter da je treba pri 

oblikovanju enotnega območja prometa na visoki ravni uskladiti in stalno izboljševati 

delovne pogoje ter izobraževanje in usposabljanje na podlagi učinkovitega socialnega 

dialoga na evropski ravni; poudarja, da lahko tudi ustanovitev evropskih izobraževalnih 

centrov in centrov odličnosti EU v posameznih državah članicah prispeva k spodbujanju 

izmerljive kakovosti izobraževanja in položaja zaposlenih v prometnem sektorju, pa tudi k 

medsebojnemu priznavanju izobraževanja; 

23. meni, da je za doseganje večje učinkovitosti prometne politike treba oceniti programe (kot 

sta Galileo in ITS za vse vrste prometa) in glede na rezultate primerno usmeriti strategijo in 

načrtovanje; tako so na primer med drugim potrebni nov program za varnost v cestnem 

prometu, nadaljnja oživitev TEN-T, vmesni pregled programa Naiades, nujna in popolna 

izvedba programov Enotno evropsko nebo, SESAR in osmega okvirnega programa za 

raziskave ter nadaljevanje programa Marco Polo v poenostavljeni obliki; 

Evropske agencije 

24. meni, da so tehnična interoperabilnost in njeno financiranje, evropsko certificiranje, 

homologacija in medsebojno priznavanje bistveni sestavni deli dobro delujočega notranjega 

trga, izvajanje tega pa bi moralo imeti pomembnejše mesto med nalogami različnih agencij; 

poudarja, da bi si vse agencije morale prizadevati in kmalu doseči podobno visoko raven 

odgovornosti in strokovnosti in da jih je treba redno ocenjevati; spodbuja zlasti razvoj 

celotnega potenciala Evropske agencije za železniški promet, vključno z njenim postopnim 

prevzemanjem odgovornosti za certificiranje vseh novih voznih sredstev in železniške 

infrastrukture ter za redne preglede nacionalnih varnostnih organov ali enakovrednih 

organov v državah članicah, kot določa direktiva 2004/49/ES z dne 29. aprila 2004; 

25. poudarja, da 75 % prometa poteka po cesti, in poziva, naj se preuči potreba po agenciji za 

cestni promet, zlasti za izboljšanje prometne varnosti in tudi za zagotavljanje temeljne 

pravice posameznikov do varne mobilnosti s podpiranjem novih aplikacij (kot so Galileo ali 

enako ustrezne tehnologije za inteligentne transportne sisteme) ter izvajanje raziskovalnih 

programov; poleg tega meni, da bi te agencije morale biti pooblaščene za sprejemanje 

regulativnih ukrepov, če je treba odpraviti ovire trajnostnemu enotnemu trgu; 

26. poudarja, da se promet po celinskih plovnih poteh še vedno srečuje z raznolikim 

institucionalnim okvirjem, in zahteva vzpostavitev trajnega in strukturiranega sodelovanja 

med pristojnimi institucijami, da bi lahko v celoti izkoristili možnosti te vrste prometa; 

Raziskave in tehnologija 

27. poziva, naj se oblikuje program za raziskave in tehnologijo v prometnem sektorju; meni, da 

je treba ta program pripraviti v sodelovanju z vsemi deležniki, da bi razumeli potrebe 

sektorja in ustrezno izboljšali dodeljevanje sredstev EU; meni, da bi bilo treba dati prednost 

projektom, namenjenim dekarbonizaciji prometa, povečanju preglednosti oskrbovalne 

verige ter varnosti in zaščiti prometa, izboljšanju upravljanja prometa in zmanjšanju 

upravnih bremen; 

28. poudarja, da je treba podpreti raziskave in razvoj ter inovacije, saj z zmanjšanjem izpušnih 

plinov in hrupa omogočajo bistvene okoljske pridobitve v vseh vrstah prometa, poleg tega 

pa povečujejo varnost z oblikovanjem rešitev za zagotavljanje boljše uporabe obstoječih 

infrastrukturnih zmogljivosti in zmanjšanje ozkih grl v infrastrukturi, izboljšujejo 



interoperabilnost in nenazadnje zmanjšujejo energetsko odvisnost v vseh vrstah prometa in 

v celotnem prometnem omrežju; v zvezi s tem poudarja, da inteligentna, interoperabilna in 

povezana prometna ureditev ter varnostni sistemi, kot so ERTMS, Galileo, SESAR, ITS in 

enako ustrezne tehnologije, zahtevajo podporo na področju raziskav in razvoja, kot tudi pri 

njihovi uporabi; poziva države članice, naj zagotovijo, da imajo vsi državljani v Evropi 

koristi od teh inteligentnih prometnih sistemov; ugotavlja, da je treba sprejeti potrebne 

okvirne pogoje in odprte standarde za obetavne tehnologije, ne da bi se kateri od tehnologij 

dajala prevelika prednost; 

29. poudarja, da bi morala v okviru varstva podnebja in neodvisnosti energije v EU vsaka vrsta 

prometa zmanjšati emisije CO2, kar je treba podpreti tudi z raziskavami in razvojem 

inovativnih, energetsko učinkovitih in čistih tehnologij ter obnovljivih virov energije, ki 

bodo med drugim omogočili trajnostnejša vozila v vseh vrstah prometa; meni, da bi se s tem 

hkrati okrepila konkurenčnost evropskih podjetij; 

30. poudarja potrebo po enotni opredelitvi ustreznih pojmov varnosti cestnega prometa in 

raziskav nesreč, da se zagotovi primerljivost rezultatov in morebitnih izvedenih ukrepov; 

31. poudarja, da bi z uskladitvijo prevoznih dokumentov po najnovejših komunikacijskih 

standardih in tudi njihovo večmodalno in mednarodno uporabnostjo bistveno izboljšali 

varnost in logistiko ter močno zmanjšali upravno breme; 

Prometni sklad in evropsko prometno omrežje 

32. poudarja, da je za učinkovito prometno politiko potreben finančni okvir, skladen s izzivi, s 

katerimi se mora spopadati, in da je treba zato povišati trenutna sredstva za promet in 

mobilnost, kar naj bi zahtevalo: 

a. vzpostavitev zmogljivosti za usklajevanje uporabe različnih virov za financiranje 

projektov na področju prometa, sredstev, ki so na voljo v okviru kohezijske politike, 

javno-zasebnih partnerstev ali drugih finančnih instrumentov; te usklajene vire 

financiranja je treba uporabiti na vseh ravneh upravljanja za izboljšanje infrastrukture, 

podpiranje projektov TEN-T, zagotavljanje tehnične in operativne interoperabilnosti, 

podporo raziskovanju ter spodbujanje izvajanja inteligentnih prometnih sistemov za vse 

vrste prometa; financiranje mora potekati po preglednih meril za oddajo, ki upoštevajo 

učinkovito somodalnost iz odstavka 5, socialno politiko, varnost in socialno, ekonomsko 

in teritorialno kohezijo; 

b. proračunsko obveznost za prometno politiko, ki bi bila v okviru večletne finančne 

perspektive; 

c. možnost vključitve dolgoročne narave naložb v prometno infrastrukturo, ki izboljšuje 

konkurenčnost gospodarstva, v izračunavanje javnega primanjkljaja v okviru pakta 

stabilnost in rasti ter za spodbujanje srednje- in dolgoročne stabilnosti, če to Komisija 

predhodno odobri; 

d. možnost sklada, da med drugim zahteva sofinanciranje iz prihodka, ustvarjenega z 

internalizacijo zunanjih stroškov; 

33. poziva k usklajeni in celoviti prometni politiki, ki ji je treba omogočiti, da bo s finančno 

podporo, ki ne bo odmerjena po merilih konkurence v skladu s predpisi EU o državnih 



 

pomočeh, med drugim spodbujala železniški in ladijski promet, pristaniško politiko in javni 

prevoz oseb; 

34. meni, da je finančno in gospodarsko krizo treba izkoristiti kot priložnost, da se namensko 

podpre prometni sektor, s finančno pomočjo pa spodbudijo naložbe v predvsem varen, 

okolju prijazen in zato trajnosten promet; meni, da morajo je treba naložbe EU v prometne 

projekte upoštevati v okviru strategije EU 2020, saj sistemi prometa in mobilnosti nudijo 

edinstvene priložnosti za ustvarjanje stabilnih delovnih mest; 

35. je prepričan, da je treba opredelitev osrednjega evropskega omrežja v okviru celotnega 

omrežja TEN, ki ostaja prednostna naloga prometne politike EU, oceniti po merilih 

trajnostnega razvoja na evropski, pa tudi regionalni in lokalni ravni, ter da morajo 

večmodalne platforme in suha pristanišča ostati pomemben sestavni del infrastrukturne 

ponudbe, saj omogočajo učinkovito povezavo med različnimi vrstami prometa; 

36. meni, da bi TEN-T projekti morali ostati prednostna naloga prometne politike EU in da je 

nujno potrebno reševati vprašanje pomanjkanja infrastrukture in premagati zgodovinske in 

geografske ovire, ki še vedno obstajajo na mejah; poudarja, da je treba TEN-T vključiti v 

vseevropsko omrežje s povezavami, ki bodo segale prek meja EU, in meni, da je mogoče 

pospešiti ta proces z okrepitvijo finančnih sredstev; 

37. poziva, da bi bilo treba v evropski prometni politiki okrepiti vlogo infrastrukture za plovbo 

po celinskih plovnih poteh, pristanišč ob celinskih plovnih poteh in večmodalnega 

povezovanja obmorskih pristanišč z zaledjem ter jim zagotoviti večjo podporo z namenom, 

da bi pomagali zmanjšati vplive na okolje in povečati prometno varnost v EU; meni, da je 

okoljsko učinkovitost plovil za plovbo po celinskih plovnih poteh mogoče zelo izboljšati, če 

se vanje vgradijo novi motorji, opremljeni z najnovejšo razpoložljivo tehnologijo za nadzor 

emisij; 

38. poudarja, da je treba pomorski prevoz na kratkih razdaljah in projekte pomorskih avtocest 

umestiti v širši okvir, ki bo zajemal države v neposredni geografski bližini Evrope; 

poudarja, da je za to potrebna večja sinergija regionalne, razvojne in prometne politike; 

39. ugotavlja, da dobijo regionalna letališča osrednjo vlogo pri razvoju obrobnih in najbolj 

oddaljenih regij, če se poveča njihova povezljivost z letalskimi vozlišči; meni, da je zlasti 

koristno uporabiti intermodalne rešitve, kjer je to mogoče; meni, da ponujajo hitre 

železniške povezave med letališči idealno priložnost za trajnostno povezavo med različnimi 

vrstami prometa. 

Promet v svetovnem kontekstu 

40. poudarja, da je oblikovanje evropskega prometnega prostora pomembna prednostna naloga, 

ki je zlasti na področju letalskega in ladijskega prometa v veliki meri odvisna od 

mednarodnega priznanja v okviru sporazumov za vse načine prometa, ki bodo sklenjeni, pri 

čemer bi morala EU v ustreznih mednarodnih telesih prevzeti čedalje dejavnejšo vlogo; 

Izmerljivi cilji za leto 2020 

41. poziva k upoštevanju jasnih in merljivih ciljev, ki jih je treba uresničiti do leta 2020 glede 

na leto 2010, zato predlaga: 



– 40-odstotno zmanjšanje števila smrtno ali huje poškodovanih aktivnih in pasivnih 

uporabnikov cestnega prometa, ta cilj pa je treba določiti v prihodnji beli knjigi o prometu 

in novem akcijskem programu za varnost v cestnem prometu; 

–  40-odstotno povečanje števila počivališč za tovornjake v omrežju TERN v vseh državah 

članicah, da se okrepi varnost prometa in zagotovi spoštovanje časov počitka poklicnih 

voznikov; 

– podvojitev števila potnikov v avtobusnem, tramvajskem in železniškem prometu (in, kadar 

je to ustrezno, potnikov na ladjah) ter 20-odstotno povečanje sredstev za pešcem in 

kolesarjem prijazne prometne koncepte, zagotavljanje spoštovanja pravic, zapisanih v 

zakonodaji Skupnosti, zlasti pravic potnikov s posebnimi potrebami in zmanjšano 

gibljivostjo; 

– zmanjšanje emisij CO2 v cestnem prometu za prevoz oseb in blaga za 20 % z ustreznimi 

inovacijami, spodbujanjem alternativnih energij in logistično optimizacijo prevoza oseb in 

tovora; 

– zmanjšanje energije za železniška vozila za 20 % v primerjavi z ravnjo in zmogljivostjo iz 

leta 2010 ter 40-odstotno zmanjšanje porabe dizelskega goriva v železniškem sektorju, vse 

to pa je treba doseči z usmerjenimi naložbami v elektrifikacijo železniške infrastrukture; 

– vgradnja sistema za avtomatsko hitrost vlakov, ki bo interoperabilen in združljiv z ERTMS, 

v vsa nova vozna sredstva, naročena od leta 2011 dalje, in vgradnjo sistema, združljivega s 

sistemom ERTMS, v vse nove in prenovljene povezovalne linije v železniškem prometu od 

leta 2011 naprej; krepitev finančnih prizadevanj EU za izvajanje in razširitev načrta 

uvajanja ERTMS; 

– zmanjšanje emisij CO2 iz zračnega prometa v vsem letalskem prostoru EU do leta 2020 za 

30 %; po tem datumu mora biti vsakršno povečanje zračnega prometa ogljično nevtralno; 

– finančno podporo optimizaciji, razvoju, in kadar je to potrebno, vzpostavljanju večmodalnih 

povezav (platform) za plovbo po celinskih plovnih poteh, celinskim pristaniščem in 

železniškemu prometu in povečanje njihovega števila za 20 %; 

– naj bo najmanj 10 % sredstev TEN-T namenjenih projektom celinskih plovnih poti; 

42. poziva Komisijo, naj spremlja napredek pri doseganju teh ciljev in o tem letno poroča 

Evropskemu parlamentu; 

o 

o  o 

43. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

 


