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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je bilo v prometnem sektorju s podporo Evropske investicijske banke (EIB) od njene 

ustanovitve leta 1958 izvedenih za več kot bilijon evrov naložb in je to področje, na 

katerem je bila EIB najbolj dejavna; 

B. ker je zmanjšanje emisij v prometnem sektorju velik izziv, in če naj EU doseže svoje 

dolgoročne podnebne cilje, je treba znatno zmanjšati emisije NOx, CO2 in drugih plinov 

iz prometa; ker so največji problem pri razvoju vseh oblik mobilnosti v mestih in 

varstvu zdravja ljudi zastoji in onesnaženost zraka; 

C. ker je EIB leta 2015 investirala 14 milijard EUR v prometne projekte, kar bo vsako leto 

koristilo 338 milijonom potnikov in prihranilo 65 milijonov ur potovanja; 

1.  pozdravlja načrt za revizijo Uredbe o Evropskem skladu za strateške naložbe, ki ga je 

napovedal predsednik Komisije Juncker, da bi zmogljivosti naložbenega načrta za 

Evropo do leta 2022 povečali s 315 milijard EUR na 630 milijard EUR; poudarja pa, da 

se zaradi tega ne sme zmanjšati število dobro delujočih virov financiranja za trajnostno 

prometno infrastrukturo; zlasti verjame, da bodo sredstva, ki so bila odvzeta 

instrumentom, kot je instrument za povezovanje Evrope, in preusmerjena v sklad EFSI, 

ponovno zagotovljena; opozarja, kako pomembno je uravnoteženo dodeljevanje 

sredstev med regijami, ter poudarja, da je treba do leta 2030 dokončno vzpostaviti 

osrednje omrežje TEN-T; 

2. meni, da je sedanje delovanje sklada EFSI v nasprotju z uredbo o tem skladu, po kateri 

bi moral prispevati h krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, saj je doslej 

le 8 % naložb iz sklada doseglo države EU-13; meni tudi, da se zaradi koncentracije 

kapitala v državah EU-15 in njegovega pomanjkanja v državah EU-13 povečujejo 

socialne in ekonomske razlike med zahodnimi in vzhodnimi regijami EU; opozarja, da 

te razlike spodbujajo beg možganov in izseljevanje mladih iz revnejših v zahodne 

države članice, to pa pomeni dodatno breme za mrežo socialne varnosti v revnejših 

državah; opozarja tudi na vse večje nezadovoljstvo zaradi sprememb v strukturi trgov 

dela v zahodnih državah EU, do katerih prihaja zaradi priseljevanja iz revnejših držav 

EU, vlade zahodnih držav EU pa zaradi tega pogosto sprejemajo spremembe socialne 

zakonodaje, ki so po naravi dejansko diskriminatorne; 

3.  spodbuja EIB, naj še naprej podpira trajnostne, varne, okolju prijazne in inovativne 

prometne rešitve ter spodbuja dostop za potnike z omejeno mobilnostjo; poudarja, da 

mora Unija prednostno zagotoviti zadostna sredstva projektom z evropsko dodano 

vrednostjo, na primer čezmejnim prometnim povezavam, zlasti pa opuščenim ali 

demontiranim čezmejnim regionalnim železniškim povezavam; poudarja, da je treba v 

evropski naložbeni politiki posebno pozornost nameniti horizontalnim vprašanjem, 

zlasti načinom prevoza in storitvam v prihodnosti, pri čemer bo treba istočasno in 

usklajeno razviti omrežja alternativnih oblik energije in telekomunikacij; 

4. spodbuja EIB, da pri financiranju prometnih projektov upošteva in išče sinergijo s 
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turizmom, da bi se spodbujala razvoj in konkurenčnost tega sektorja v EU; 

5. meni, da inovativno in učinkovito gospodarstvo potrebuje napreden in kakovosten 

prometni sistem in infrastrukturo in da bi to moralo biti med prednostnimi nalogami, ob 

tem pa bi bilo treba na redko poseljenih območjih dati poseben poudarek vzhodni regiji 

EU, pa tudi rešitvam z inovativno multimodalno infrastrukturo, na primer kratkim 

multimodalnim predorom, mostovom ali trajektom; 

6. poudarja razkorak1 med številom naložbenih projektov, ki se financirajo v zahodnih in 

vzhodnih državah članicah; zato poudarja, da je pri naložbah, kjer sodeluje EIB, 

pomembno geografsko ravnovesje, in pričakuje, da bosta EIB in Komisija priskrbeli 

ustrezno tehnično in upravno pomoč za pripravo projektov v državah, ki to potrebujejo; 

poudarja, da imajo v tem procesu pomembno vlogo lokalni in regionalni organi; 

7. podpira Komisijo pri njeni nameri, da bo revidirala veljavno finančno uredbo; zlasti 

podpira določbe uredbe o uporabi inovativnih finančnih instrumentov, kot so projektne 

obveznice, če ti ne povzročijo socializacije izgub in privatizacije dobičkov; 

8. svari pred trendom, da se namesto konvencionalnih mehanizmov financiranja EU 

uporabljajo naložbena sredstva, ki temeljijo na javno-zasebnih partnerstvih in se v 

okviru sklada EFSI delno financirajo iz sredstev, ki so bila prej predvidena za druge 

namene; ugotavlja, da sklad EFSI doslej ni bil sposoben prispevati k ekonomski, 

socialni in teritorialni koheziji EU, zato so strukturni skladi EU še vedno poglavitni pri 

uresničevanju ciljev kohezijske politike EU; 

9. želi poudariti, da so v boju proti podnebnim spremembam pomembni cilji, ki so bili v 

okviru konference COP 21 določeni v zvezi s prometom; poudarja, da bi morala biti na 

voljo finančna sredstva za prehod s cestnega na železniški in vodni promet ter promet 

po celinskih plovnih poteh; vztraja, da bi bilo treba nameniti pozornost naložbam v 

zeleno energijo in sodobne storitve za promet; v zvezi s tem predlaga, naj se poveča 

zmogljivost finančnih instrumentov, ki so namenjeni temu področju, kot je evropski 

instrument za čisti prevoz; 

10. poudarja, da bi morale naložbe temeljiti na čim manjših zunanjih stroških, tudi tistih, 

nastalih zaradi podnebnih sprememb, kar bi pomenilo manjše izzive za javne proračune 

v prihodnosti; 

11. poziva Komisijo in EIB, naj podpreta naložbe v trajnostno mobilnost v mestih, ki naj bi 

po možnosti temeljile na načrtih za trajnostno mobilnost v mestih z ustreznimi merili za 

zmanjševanje zastojev, podnebnih sprememb, onesnaževanja zraka, hrupa in prometnih 

nesreč; 

12. opozarja, da bi morali projekti javno-zasebnega partnerstva na področju prometne 

infrastrukture običajno temeljiti na načelu „uporabnik plača“, s čimer bi za 

davkoplačevalce in na splošno javne finance zmanjšali breme, povezano z gradnjo in 

vzdrževanjem infrastrukture; 

                                                 
1 Neodvisno ocenjevalno poročilo EIB z naslovom Evaluation of the functioning of the European Fund for 

Strategic Investments (Ocena delovanja Evropskega sklada za strateške naložbe) 

(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm). 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
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13. ugotavlja, da EIB uporablja široko paleto finančnih instrumentov, kot so posojila, 

jamstva, projektne obveznice in javno-zasebna partnerstva, za podporo javnim in 

zasebnim naložbam v promet; poudarja, da je treba usklajevati različne vrste 

financiranja EU in tako zagotoviti, da bodo cilji prometne politike izpolnjeni po vsej 

EU, pri tem pa je treba upoštevati, da vsi projekti niso primerni za financiranje iz 

instrumentov, ki temeljijo na načelu javno-zasebnega partnerstva; 

14. poudarja, kako pomembno je kombinirati različne instrumente za podporo naložbam 

(sklad EFSI, strukturni in investicijski skladi, instrument za povezovanje Evrope, 

projektne obveznice, različni skladi itd.) in tako optimizirati naložbene politike Unije; 

poziva k vzpostavitvi strukture za usklajevanje med EIB in Komisijo, da bi pri vsakem 

projektu posebej optimizirali skupno uporabo različnih instrumentov in da bi tako lahko 

pri posameznem projektu pod najboljšimi pogoji kombinirali posojila, subvencije in 

jamstvene mehanizme; 

15. meni, da sta preglednost in dostop državljanov do informacij o finančnih načrtih in 

strukturah bistvena za dober odziv in sprejemanje projektov med državljani. 
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