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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da je prometna politika EU odločilna za doseganje ciljev iz strategije Evropa 

2020; poudarja, da bo prometni sektor zagotavljal, da trg EU ohrani svoj položaj kot 

proizvodno območje z visoko usposobljeno delovno silo in kot ključni dejavnik, ki vpliva 

na konkurenčnost in kakovost življenja EU; opozarja, da bosta izvajanje enotnega 

evropskega železniškega območja in dokončna vzpostavitev enotnega evropskega neba 

olajšala delovanje enotnega trga EU; 

2. poudarja, da bi moral vsak proračun, tudi tisti za leto 2012, prispevati k razvoju 

trajnostnega večmodalnega prometnega sistema in ga spodbujati, kar bi koristilo 

prizadevanjem EU za reševanje težav v zvezi s podnebnimi spremembami prek 

dekarbonizacije; 

3. meni, da predlog proračuna, ki ga je pripravila Komisija, predvideva minimalne zneske, 

potrebne za ohranitev ritma izvajanja politike Evropske unije, opisane v beli knjigi o 

prometu; meni, da povečanje javnega financiranja za promet prispeva k premagovanju 

krize in ustvarjanju delovnih mest;  

4. poziva k znatnemu izboljšanju dostopa do finančnih sredstev na področju inovacij in 

infrastrukture, zlasti za zelene tehnologije, vseevropska omrežja (TEN) s poudarkom na 

obstoječi železniški infrastrukturi, povezovanje operativnih in infrastrukturnih naložb ter 

druge projekte z dokazano evropsko dodano vrednostjo, ki se financirajo iz kohezijskega 

sklada in strukturnih skladov TEN); poziva k učinkoviti in dopolnjujoči uporabi različnih 

virov evropskega financiranja, ob upoštevanju inovativnih instrumentov za financiranje, ki 

predvidevajo udeležbo zasebnega kapitala; 

5. poziva, da si Komisija in države članice prizadevajo za izvajanje prednostnih projektov 

TEN-T v skladu s predvidenim urnikom; poudarja, da vsaka zamuda pri njihovem 

izvajanju pomeni povečanje stroškov; 

6. poziva k občutnemu povečanju plačil, kar bo omogočilo boljšo uporabo obstoječih virov; 

7. poudarja pomen dodeljevanja proračunskih sredstev za program za podporo nadaljnjega 

razvoja celovite pomorske politike; 

8. obžaluje, da Komisija na podlagi člena 195 Pogodbe o delovanju Evropske unije ni 

predlagala nove pravne podlage za nadomestitev treh pripravljalnih ukrepov na področju 

trajnostnega turizma, ki jih v letu 2012 ne bo več mogoče podaljšati, in zahteva, da se za 

sektor turizma v letih 2012 in 2013, pa tudi v prihodnjem večletnem finančnem okviru 

namenijo ustrezna sredstva; 

9. meni, da bi moral biti prispevek iz proračuna Unije za agencije, ki se ukvarjajo s 

prometom, določen sorazmerno z njihovimi dodatnimi odgovornostmi, kot so tiste, ki jih 

ima Evropska agencija za pomorsko varnost; meni, da je pomembno proračune agencij 
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načrtovati ločeno, saj je to v skladu z notranjimi revizijami učinkovitosti njihovih 

odhodkov; 
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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Uvod 

 

Osrednji cilj proračuna EU za leto 2012 bi morala biti trdna podpora evropskemu 

gospodarstvu in državljanom EU s preučitvijo učinka vzvoda, ki ga ima proračun EU pri 

krepitvi rasti in zaposlovanja, ob ohranitvi ukrepov, ki se izvajajo v okviru proračunov držav. 

Proračun za leto 2012 bi moral obravnavati tudi cilj pametne, trajnostne in vključujoče rasti, 

kakor je bil opredeljen v strategiji Evropa 2020. Predlagana razlika do zgornje meje v 

razdelku 1a (Konkurenčnost za rast in zaposlovanje), ki krije promet in turizem, znaša 

129,4 milijona EUR. 

 

I. Proračun za promet 

 

Naslov 6 – „Mobilnost in promet“ v predlogu proračuna za leto 2012, ki ga je pripravila 

Komisija, zajema vse proračunske vrstice, povezane s prometno politiko EU. Predlog 

proračuna predvideva 7,6-odstotno povečanje sredstev za prevzem obveznosti (s 

1.547 milijonov EUR v letu 2011 na 1.664 milijonov EUR v letu 2012) ter 2,8-odstotno 

povečanje sredstev za plačila (s 1.142 milijonov EUR v letu 2011 na 1.173 milijonov EUR v 

letu 2012). Splošna raven predloga proračuna Komisije se zdi ustrezna, ob upoštevanju, da 

živimo v obdobju varčnosti, vendar moramo biti zelo pozorni na proračunska pogajanja v 

Svetu. Prav vsako morebitno samovoljno in izključno matematično zmanjšanje sredstev v 

vrsticah, ki ga bo predlagal Svet, ne da bi upošteval prednostne naloge Parlamenta za 

ukrepanje glede na posamezne proračunske vrstice, bi bilo treba ustrezno obravnavati, 

potrebne popravke pa bi bilo treba vložiti sredi julija, ko pripravljamo predloge sprememb 

odbora TRAN k stališču Sveta. Zlasti bi poročevalec rad opozoril na: 

 

Vseevropska omrežja – promet (06 03) 

Predlog proračuna v tej ključni proračunski vrstici predvideva povečanje tako sredstev za 

prevzem obveznosti kakor sredstev za plačila. Sredstva za prevzem obveznosti naj bi se 

povečala za 7,9 % na 1.325.406.119 EUR in sredstva za plačila za 1,8 % na 

872.300.000 EUR. 

 

Podporne dejavnosti na področju evropske prometne politike in pravic potnikov (06 02 

03) 

V predlogu proračuna so bila sredstva za prevzem obveznosti za to vrstico občutno povečana 

(s 15.735.000 EUR v letu 2011 na 31.770.000 EUR v letu 2012), da bi omogočili izvajanje 

glavne prometne politike. Kriza zračnega prometa, ki so jo povzročili vulkanski izbruh na 

Islandiji maja 2010 in motnje letalskega prometa na evropskih letališčih med zadnjo zimo 

zaradi slabih vremenskih razmer, je znova potrdila, da je treba to politiko v celoti izvesti. 

 

Marco Polo II (06 02 06 in 06 02 07) 

Predlagano je tako zmanjšanje sredstev za prevzem obveznosti (za 2,1 % na 62.844.000 EUR) 

kot sredstev za plačila (za 1,3 % na 28.200.000 EUR) za program Marco Polo II, ker je v 

skladu s trenutnimi potrebami. 

 

Agencije 
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Evropska agencija za varnost v letalstvu (06 02 01) 

Obveznosti in plačila za Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA) so se povečala z 

33.315.800 EUR na 35.214.151 EUR, torej za 5,7 %.  

 

Evropska agencija za pomorsko varnost (06 02 02) 

V predlogu proračuna je za Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA) predlagano 

splošno povečanje obveznosti za 5,7 %, na 53.564.744 EUR, toda zmanjšanje plačil za 

10,2 %, na 55.873.817 EUR. 

 

Evropska železniška agencija (06 02 08) 

Subvencija Evropske unije za Evropsko agencijo za varnost železniškega prometa (ERSA) se 

bo v letu 2012 povečala s 24.375.000 EUR na 25.260.000 EUR, in sicer tako obveznosti kot 

plačila. Poročevalec poziva, naj se pojasni nezadovoljivo izvrševanje proračuna Evropske 

železniške agencije v letih 2009 in 2010. 

 

II. Turizem 

 

Proračun za turizem sodi v naslov 2 – „Podjetništvo“ in žal nima posebne proračunske vrstice 

v predlogu proračuna. Leto 2011 je zadnje leto, ko je še bilo mogoče prevzeti obveznosti za 

obstoječe pripravljalne ukrepe na področju turizma, torej v proračun za leto 2012 novih 

obveznosti ni mogoče vključiti. Položaj proračuna za turizem je nezadovoljiv in v začetku 

tega leta je bilo dogovorjeno, da se v predlog proračuna vključijo novi pilotni projekti. 

Obenem bi poročevalec rad pozval Komisijo, naj zagotovi, da se dodelijo ustrezna sredstva za 

sektor turizma v letih 2012 in 2013 kot tudi v prihodnjem večletnem finančnem okviru. 

 

III. Pilotni projekti 

 

Dogovorjeno je bilo, da bo Odbor za promet in turizem skušal v predlog proračuna vključiti 

tri nove pilotne projekte. To so: evropske poti kulturne in industrijske dediščine, evropski 

vmesnik za informacije in rezervacije za vse vrste prevoza ter turizem in dostopnost za vse. 
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