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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. želi spomniti, da je prometna infrastruktura, vključno s čezmejno, bistvena za prost 

pretok oseb, blaga in storitev, na katerem temelji enotni trg, ter da je ta prost pretok 

močan dejavnik povezovanja EU, ustvarjanja delovnih mest in razvoja trajnostnega 

turizma ter da je ključen dejavnik uspešnosti evropske trgovine in industrije, ob tem pa 

varuje podnebje, okolje in kakovost življenja; meni, da bi morala prometna 

infrastruktura izpolnjevati nekatera merila kakovosti, da bi zagotovili boljše varstvo in 

zaščito potrošnikov;  

2. poudarja, da je prometna politika Unije, zlasti v zvezi z vseevropskim prometnim 

omrežjem (TEN-T), ena od najambicioznejših in najuspešnejših politik Unije; poudarja, 

da omrežje TEN-T igra ključno vlogo pri poslovanju v Uniji in z njenimi sosedami, kar 

prispeva k blaginji njenih državljanov; zato opozarja na pomen ustreznega financiranja 

za dokončanje manjkajočih in čezmejnih povezav, zlasti opuščenih ali odstranjenih 

regionalnih železniških povezav, ter za odpravo ozkih grl v omrežju TEN-T; opozarja, 

kako pomembno je povezati prometna omrežja v vseh regijah Unije, tudi na oddaljenih 

gorskih in otoških območjih, ter rešiti težave, kot so pomanjkanje ustrezne 

infrastrukture, dostopnost in nizka interoperabilnost med osrednjimi in vzhodnimi ter 

zahodnimi deli Unije; 

3. obžaluje, da se je proračun za odpravljanje ozkih grl, interoperabilnost železnic in 

vzpostavitev manjkajočih povezav, trajnostne in učinkovite prometne sisteme ter 

vključevanje in medsebojno povezovanje načinov prevoza znatno zmanjšal, ter v zvezi s 

tem poudarja, da je bistveno, da se proračun za ta področja v celoti obnovi; 

4. pozdravlja predlog Komisije o vključitvi manjkajočih železniških povezav v razpis za 

zbiranje predlogov za leto 2016; poziva jo, naj pomaga svetovati nosilcem in organom, 

ki so odgovorni za te projekte, da bodo pripravili kakovostne predloge; meni, da je treba 

z instrumentom za povezovanje Evrope (IPE) in drugimi načini ad hoc financiranja 

financirati tiste čezmejne manjkajoče povezave, ki pomenijo visoko evropsko dodano 

vrednost za zaposlovanje, turizem in trajnost ter povezujejo regije, ki jih je v preteklosti 

povezovala železnica; 

5. ugotavlja, da Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) še ni prinesel pričakovanih 

rezultatov glede prometne infrastrukture; zato poudarja, da je ključna prednostna naloga 

za proračun za leto 2017 obnoviti sredstva za IPE, ki so bila prerazporejena za 

ustanovitev jamstvenega sklada EFSI; opozarja, kako pomembno je čim prej zagotoviti 

zadosten proračun za takojšen začetek razpisov za zbiranje predlogov, in sicer ob 

upoštevanju, da so projekti IPE dolgoročni projekti, ki se izvajajo več let; 

6. pozdravlja splošen uspeh IPE in poziva Komisijo, naj s preostalim proračunom za ta 

instrument kot prednostno nalogo začne tretji razpis za zbiranje predlogov, da bi 

oblikovala nadaljnji načrt za preostale obveznosti; 

7. opozarja na preveliko število prijav za projekte in veliko število visokokakovostnih 

projektov, ki so bili v letih 2014 in 2015 zavrnjeni zaradi nezadostnega proračuna Unije, 
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ter ugotavlja, da bi bilo mogoče poleg sredstev, ki izvirajo iz izterjave prerazporejenih 

sredstev, črpati dodatna sredstva; 

8. želi spomniti, da točka 17 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 

med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, 

sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju1 (v 

nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum) predvideva 10-odstotno prilagodljivost za 

povečanje proračuna IPE v letnih proračunskih postopkih; poziva Komisijo, naj v 

skladu z medinstitucionalnim sporazumom poveča skupna sredstva za ta instrument, 

vključno s povečanjem sredstev za kohezijo v sklopu IPE; 

9. poudarja, da sta z razvojem infrastrukture tesno povezani dve ključni področji prometne 

politike, tj. vzpostavitev evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa 

(ERTMS) ter spodbujanje pomorskih avtocest in celinskih plovnih poti, ki bi pomenile 

razbremenitev kopenskih prometnih koridorjev in predstavljale njihov „vodni del“; 

poudarja, da je za trajnost prometa v Uniji ključnega pomena, da se prevoz blaga in 

potnikov preusmerita s cestnega na železniški promet ter na pomorska in celinska 

prevozna sredstva; zato poudarja, da je bistvenega pomena ustrezno financiranje razvoja 

sistema ERTMS ter spodbujanje pomorskih avtocest in celinskih plovnih poti; 

10. meni, da sta optimizacija vključevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza 

in intermodalnih povezav ter razvoj koridorjev za tovorni promet bistvena elementa za 

prehod s cestnega na železniški tovorni promet in za izboljšanje trajnosti železniškega 

prometa; 

11. pozdravlja sprejetje tehničnega stebra četrtega železniškega svežnja; poudarja, da bi 

lahko imela Evropska železniška agencija večjo vlogo na področju potrjevanja in 

razvoja infrastrukture, zato bi ji bilo treba dodeliti ustrezna proračunska sredstva; 

vztraja, da so potrebna nadaljnja prizadevanja na področju raziskav in inovacij v 

železniškem sektorju, in v zvezi s tem poziva k ustreznemu financiranju Skupnega 

podjetja Shift2Rail, ponovne vzpostavitve regionalnih čezmejnih povezav ter 

vzdrževanja železniške infrastrukture; 

12. pozdravlja prvi razpis za zbiranje predlogov za pomoč v okviru Skupnega podjetja 

Shift2Rail; poziva upravni organ in zlasti Komisijo, naj pospešita izvajanje program 

dela tega podjetja, da bi nadoknadili čas, ki je bil izgubljen pri njegovem oblikovanju, in 

naj se še posebej osredotočita na reševanje nekaterih osnovnih težav interoperabilnosti 

evropskega železniškega omrežja; 

13. poudarja, da pregled Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta2 

predvideva razširitev pristojnosti Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA); 

poudarja, da je pomembno, da se tej agenciji dodelijo ustrezna finančna sredstva, da bi 

lahko uspešno prevzela nove odgovornosti; 

14. ponovno poudarja, da je EASA v petih letih že zmanjšala število delovnih mest za 5 %, 

                                                 
1  UL C 373, 20.12.2013, str. 1. 
2  Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih 

na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi direktive 

Sveta 91/670/EGS, uredbe (ES) št. 1592/2002 in direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1). 
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kot je bilo dogovorjeno v medinstitucionalnem sporazumu; zato meni, da bi dodatno 

zmanjšanje, ki ga predlaga Svet, ogrozilo ustrezno delovanje agencije ter ji preprečilo 

opravljanje nalog, ki ji jih je in jih še bo naložil zakonodajni organ; poudarja tudi, da so 

nova delovna mesta v agenciji, ki so potrebna, da bi tako izpolnila dodatne naloge, 

posledica novega razvoja politike in nove zakonodaje ter da ne bi smela biti zajeta v 

noben cilj zmanjšanja; 

15. poudarja, da delovna mesta v agenciji EASA (in z njimi povezane pokojnine), ki se v 

celoti financirajo iz industrije in torej ne vplivajo na proračun Unije, ne bi smela biti 

zajeta v nobeno zmanjšanje števila zaposlenih, vključno s tistim iz medinstitucionalnega 

sporazuma; 

16. poudarja, da bi moralo biti povečanje števila delovnih mest, ki se v celoti financirajo iz 

industrije, med proračunskim letom v skladu z nihanjem delovne obremenitve, 

tj. potrebami industrije, prepuščeno presoji agencije EASA; poudarja, da bi moral 

proračunski organ za ta namen poleg števila delovnih mest, ki se financirajo iz 

pristojbin in dajatev, že odobrenih v okviru sprejetja proračuna agencije, določiti tudi 

dodaten odstotek (znotraj zgornje meje, ki znaša 10 %) delovnih mest, ki bi jih lahko na 

predlog agencije odobril njen upravni odbor v primeru nepredvidenega razvoja 

povpraševanja na trgu; poudarja tudi, da bi morala odločitev upravnega odbora temeljiti 

na dokumentiranem ovrednotenju nepredvidene delovne obremenitve in meril 

učinkovitosti; 

17. poudarja potrebo po natančnem financiranju izvajanja komponent Skupnega podjetja za 

raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR), da bi 

zagotovili razvoj funkcionalnosti upravljanja zračnega prometa, ki veljajo za bistvene za 

izboljšanje uspešnosti sistema Unije za upravljanje zračnega prometa; 

18. opozarja na pomen obravnavanja vprašanja beguncev in migrantov ter prispevek, ki ga 

lahko v zvezi s tem ponudi Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA), tudi v 

zvezi z zaščito zunanjih meja Unije; je seznanjen, da je bil mandat te agencije razširjen, 

da bi se okrepilo njeno sodelovanje z nacionalnimi organi in Evropsko agencijo za 

mejno in obalno stražo; poudarja pomen ustreznega financiranja za zagotavljanje 

optimalne uporabe najsodobnejše tehnologije, izmenjave informacij – v skladu z načeli 

varstva osebnih podatkov – in usposabljanja osebja;  

19. poudarja pomen ciljev konference COP 21 v zvezi s prometom, da se spopademo s 

podnebnimi spremembami; poudarja, da bi morala biti na voljo finančna sredstva za 

zagotovitev prehoda s cestnega na železniški in pomorski promet ter promet po 

celinskih plovnih poteh in za spodbujanje držav članic, naj vlagajo v pameten, 

trajnosten, dostopen in celosten javni promet; priporoča tudi, naj se pozornost nameni 

zmanjševanju hrupa v prometu, da bi državljanom omogočili okolje visoke kakovosti; 

poleg tega vztraja, da je treba zmanjšati zunanje stroške prometa, s čimer bi se 

zmanjšala obremenitev prihodnjih javnih proračunov; 

20. poudarja, da lahko učinkovito upravljanje okolju prijazne logistike na področju vseh 

načinov prevoza v Uniji znatno prispeva k razbremenitvi prometa in zmanjšanju emisij 

CO2; poziva Komisijo, naj spodbuja digitalizacijo na področju logistike, na primer 

pobude za združevanje tovora; opozarja na dejstvo, da so pomorske avtoceste temelj 

logistike in da so pristanišča ter medsebojne povezave v zaledju glavna vozlišča za 
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večmodalne prometne sisteme; 

21. poudarja ključno vlogo digitalnih tehnologij pri razvoju varnih, učinkovitih, 

intermodalnih in trajnostnih oblik prometa ter pri upravljanju mobilnosti; spodbuja 

Komisijo, naj podpira razvoj digitalizacije in avtomatizacije vseh načinov prevoza, pa 

tudi razvoj inovativnih rešitev, kot je deljena mobilnost v mestih in na podeželju, 

medsebojno povezana z javnim prometom, v korist vseh državljanov, turistov in podjetij 

Unije, vključno z malimi in srednjimi podjetji; 

22. poudarja, da je treba v letu 2017 dodeliti zadostna finančna sredstva za financiranje 

sistema GALILEO in skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS), 

da bi zagotovili prevzem obveznosti Komisije v zvezi z varnostjo in učinkovitostjo v 

letalskem, cestnem, železniškem ter pomorskem prometu; ponavlja, da je treba čim prej 

zagotoviti neprekinjene storitve globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) 

za pametne ceste in povezana vozila, pametno floto in tovor ter upravljanje prometa, na 

primer upravljanje zračnega prometa, ERTMS in e-klic; 

23. poziva Komisijo, naj podpre različne možnosti za financiranje ukrepov, s katerimi bi 

dosegli dostopnost prevoznih storitev, vozil, infrastrukture in intermodalnih 

povezovalnih vozlišč, ter drugih ukrepov za izboljšanje dostopnosti za invalide; 

24. spodbuja Komisijo, naj podpre pobude, katerih cilj je izboljšati varnost v cestnem 

prometu in ki bi lahko pomagale do leta 2020 zmanjšati število smrtnih žrtev na cestah 

za polovico ter znatno zmanjšati število hudih poškodb; 

25. meni, da je zagotavljanje varnosti prevoznih sredstev in infrastrukture pomembna 

prednostna naloga, zato je treba temu nameniti ustrezno financiranje; 

26. poziva k uvedbi neposredne proračunske vrstice za turizem v proračunu Unije za leto 

2017, kot je obstajala v preteklosti, glede na pomen te gospodarske dejavnosti za mala 

in srednja podjetja ter okolju prijazna delovna mesta v Evropi in potrebo po nadaljnjem 

izboljšanju njene privlačnosti in konkurenčnosti v svetovnem konkurenčnem okolju; 

poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo vodič o financiranju EU za sektor turizma za 

obdobje 2014–2020 na voljo v vseh jezikih Unije; poziva Komisijo, naj predstavi letni 

pregled financiranih turističnih projektov, sofinanciranih iz različnih skladov Unije; 

27. poziva k oblikovanju celovite strategije za turistično panogo, ki bo zajemala vse 

potrebne vidike inovativnega in konkurenčnega turizma, kot so: sektorsko financiranje, 

strokovni razvoj, dostopnost, infrastruktura, vizumski režim, digitalizacija in promocija; 

28. poudarja pomen podeželskih, gorskih, otoških, obalnih in odročnih območij za nadaljnji 

razvoj trajnostnega turizma v Evropi; meni, da bi bilo treba sredstva nameniti promociji 

lokalnih kultur in biotske raznovrstnosti teh regij ter turističnih krajev, v katerih ni 

masovnega turizma; meni, da je treba razviti posebne sheme, ki bodo namenjene 

omogočanju neoviranega dostopa za osebe z zmanjšano mobilnostjo ali druge invalidne 

osebe do turističnih zmogljivosti v Evropi. 
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