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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 bi morala biti proračunska sredstva, namenjena prometu in turizmu, 

usklajena s pomembnostjo in prispevkom teh sektorjev h gospodarski rasti, 

trajnostnemu razvoju, interesom uporabnikov in obstoju kakovostnih delovnih mest v 

Uniji; v zvezi s tem obžaluje, da je Svet proračunske vrstice v zvezi s prometnim 

sektorjem v razdelku 1a zmanjšal, in zahteva, da se povrnejo na prvotno raven; 

2. ponavlja pomen instrumenta za financiranje Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 

za dokončanje omrežja TEN-T in vzpostavitev enotnega evropskega prometnega 

prostora; poudarja, da bi se bilo treba v prihodnje izogniti proračunskim rezom IPE, ki 

jim je v preteklosti botrovalo financiranje pobude Evropskega sklada za strateške 

naložbe (EFSI); obžaluje, da doslej ni bilo mogoče povrniti vseh sredstev IPE; poziva 

Komisijo, naj predlaga nove pobude in finančna pravila za kombiniranje nepovratnih 

sredstev IPE za promet in EFSI; 

3. meni, da je IPE pomemben instrument, ki ima za Unijo znatno dodano vrednost pri 

optimizaciji prometnega omrežja po vsej Uniji, da bo povezala in/ali posodobila novo in 

obstoječo prometno infrastrukturo ter zagotovila interoperabilnost prometnih storitev; 

meni, da je treba za dosego primarnega obsega IPE za promet, ki se nanaša na osrednje 

omrežje, zagotoviti potrebna sredstva; poudarja, da je treba izboljšati usklajenost med 

državami članicami in tako zagotoviti skladnost čezmejnih projektov v sklopu osrednje 

železniške, zračne in cestne infrastrukture; poudarja tudi pomen financiranja posebnih 

načrtov za prenovo infrastrukture, ki je najbolj izpostavljena obrabi, kot so mostovi in 

podvozi; poudarja, kako pomembno je vlagati v regionalna letališča kot katalizatorje 

učinkovitosti in produktivnosti podjetij ter regionalnega gospodarskega razvoja; 

4. poudarja, da je treba nadalje podpirati projekte železnice visoke hitrosti, s katerimi se 

bodo povezali zahodni in vzhodni deli Evrope; poudarja pomen dokončanja 

manjkajočih členov odstranjenih regionalnih čezmejnih železniških povezav ter 

nadgradnje in vzdrževanja obstoječe prometne infrastrukture, ki bi omogočala boljše 

sodelovanje med državami članicami in/ali tretjimi državami, na primer z vzpostavitvijo 

črnomorske makroregije; pozdravlja pristop Komisije, da se sofinancira tudi ponovna 

vzpostavitev regionalnih čezmejnih železniških povezav, ki so bile odstranjene ali 

opuščene; poudarja, da je optimizirana infrastruktura ključna za razvoj regij Unije, ki 

zaostajajo v razvitosti, in poziva Komisijo, naj uvede posebne proračunske instrumente, 

ki jo bodo podprli; spodbuja države članice, čezmejne regije in Komisijo, naj nadalje te 

projekte, nastale na lokalno pobudo, še pospešijo; 

5. meni, da je glede na nedavne pobude Komisije in Evropske investicijske banke (EIB), 

da se prednost nameni posojilom in novim finančnim orodjem, pomembno zagotoviti 

zadostne vire za nepovratna sredstva, saj so ta sredstva še vedno bistveno finančno 

orodje v prometnem sektorju, zlasti za infrastrukturo in druge projekte, pri katerih 

predvidoma ne bo zasebnih naložb; opozarja, da je za uresničitev ciljev programa TEN-

T bistveno, da se za visokotehnološke projekte, kot je evropski sistem za upravljanje 

železniškega prometa (ERTMS), namenijo zadostna sredstva, med drugim z 
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izkoriščanjem priložnosti za javno-zasebna partnerstva, ki jih ponuja sistem EFSI, da se 

zagotovi vzvod za potrebne zneske v preostanku sedanjega večletnega finančnega 

okvira; vseeno poudarja pomen sinergij med različnimi programi financiranja, kot so 

IPE, EFSI in skladi ESI, da bi bil učinek sredstev Unije kar največji; 

6. poziva Komisijo, naj predloži poročilo o izvrševanju in črpanju strukturnih in 

kohezijskih sredstev za infrastrukturne projekte, pri tem pa navede, kateri projekti 

prispevajo k razvoju osrednjega omrežja, koridorjev in celostnega omrežja; zahteva, da 

Komisija Parlamentu in Svetu predstavi letne preglede vseh konkretnih prometnih in 

turističnih projektov, ki jih sofinancira Unija, vključno s podrobno navedbo ustreznih 

zneskov; Komisijo tudi poziva, naj glede na nedavno objavljeni sveženj o mobilnosti 

pripravi pregled obstoječih in načrtovanih varnih parkirišč za voznike tovornjakov; 

poziva jo tudi, naj predstavi oceno stroškov izboljšave obstoječih in gradnje novih 

varnih parkirišč ter preuči obstoječe možnosti za programe financiranja na evropski 

ravni; 

7. poudarja, kako pomembni so cilji konference COP 21 v zvezi s prometom za boj proti 

podnebnim spremembam; poudarja, da bi bilo treba zagotoviti finančna sredstva za 

prehod s cestnega na trajnostne vrste prometa (železniški in pomorski promet ter promet 

po celinskih plovnih poteh) ter za izboljšanje večmodalnih povezav in prehod na 

digitalne prometne storitve; znova poudarja, kako pomembno je izpopolniti 

nizkoogljično prometno gospodarstvo z razvojem koridorjev za železniški tovorni 

promet, kar je bistveno za premik tovornega prometa s cest na železnice in za povečanje 

trajnosti železniškega omrežja; meni, da je treba razširiti ERTMS, da bo mogoče čim 

bolje izkoristiti interoperabilnost v enotnem evropskem železniškem prostoru; spodbuja 

države članice, naj vlagajo v pameten, trajnosten in celosten javni promet; priporoča 

tudi, da se pozornost nameni zmanjševanju hrupa v prometu, da bi državljanom 

omogočili okolje visoke kakovosti; spodbuja Komisijo, naj financira in podpre projekte 

za razvoj in izboljšave rečnega prometa, na primer poglabljanje in čiščenje reke 

Donave; 

8. poudarja ključno vlogo globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) – 

Galilea in EGNOS – za prometni sistem, zlasti za varnost, vključno s sektorji letalskega, 

cestnega, železniškega in pomorskega prometa, pa tudi za razvoj in izkoriščanje 

večmodalnih in avtonomnih prometnih sistemov; znova poudarja, kako pomembna je 

zadostna finančna podpora za aplikacije, ki so višje in nižje v verigi, iz proračunov 

evropskih programov GNSS in Obzorje 2020; obžaluje 9,6-odstotno zmanjšanje 

sredstev za Evropski GNSS – Galileo in EGNOS; poziva k obnovitvi proračunskih 

vrstic, namenjenih evropskim vesoljskim programom, ki naj bi bila zmanjšane še za 5 

%, na začetno raven in nadaljevanju ustreznega financiranja vesoljskih programov, 

katerih stroškov ne bi smeli podcenjevati; 

9. poziva Komisijo, naj zaščiti financiranje za razvoj infrastrukture za satelitsko radijsko 

navigacijo in izvajanje teh storitev za infrastrukturo Galileo in EGNOS; znova poudarja, 

da je treba v letu 2018 poskrbeti za zadostno financiranje za Galileo in EGNOS, da se 

čim prej zagotovijo nemotene storitve GNSS za pametne ceste in povezana vozila ter 

pametno upravljanje flote, tovora in prometa, na primer upravljanje zračnega prometa, 

ERTMS in vseevropski elektronski klic v sili; meni, da je treba zagotoviti potrebna 

finančna sredstva za EGNOS, kar bo omogočilo prednostno razširitev pokritosti 
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EGNOSA na jugovzhodno in vzhodno Evropo in nato na Afriko in Bližnji vzhod, pa 

tudi nakup potrebnih postaj RIMS za EGNOS in njihove povezave s sistemom; 

10. poudarja ključne naloge Agencije za evropski GNSS (GSA) v zvezi z Galileom in 

EGNOSOM ter priznava prispevek GSA h konkurenčnosti in tehnološkim inovacijam 

Unije; skrbi, da je bilo GSA namenjenih premalo sredstev, da bi izpolnila svoje naloge, 

in meni, da mora imeti ta agencija ustrezno število osebja, vključno z visoko 

specializiranimi strokovnjaki, da bo lahko zavarovala nemoteno delovanje in 

izkoriščanje programov evropskega GNSS; poleg tega poudarja pomembni prispevek 

Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) v vlogi organa za izdajanje dovoljenj 

za opravljanje storitev EGNOS in pri pripravljalnih ukrepih za nadzor nad uspešnostjo 

Galilea; 

11. poudarja, kako pomembne so evropske prometne agencije za dobro delovanje 

evropskega prometnega prostora; meni, da jim je treba nameniti zadostna proračunska 

sredstva, ki bodo v skladu z nedavnimi ali predvidljivimi spremembami njihovih nalog; 

12. poudarja pomen učinkovite in dokončne rešitve vprašanja migracijskih tokov, tako tistih 

po morju kot tistih po kopnem; upa, da bo Evropski agenciji za pomorsko varnost, 

Evropski agenciji za mejno in obalno stražo ter agenciji Frontex zagotovljeno ustrezno 

financiranje za patruljiranje na zunanjih meja Unije; 

13. opozarja na varnostne izzive v letalstvu in na pomembni prispevek EASA na tem 

področju, zlasti glede na grožnje kibernetski varnosti in vremenu v vesolju, pa tudi 

varnost potnikov v zračnem prostoru, ki ne pripada Uniji; poudarja pomen dodelitve 

zadostnih sredstev agenciji EASA, da bi zagotovili uspešen prevzem novih 

odgovornosti, kot so določene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 

predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost 

v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta1; 

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

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; poleg tega poudarja, 

da nova delovna mesta v tej agenciji, ki so potrebna za izpolnjevanje dodatnih nalog 

zaradi novosti v politikah in nove zakonodaje, ne bi smela biti zajeta v nobenem cilju 

zmanjšanja; 

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

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

zajeta v nobeno zmanjšanje števila zaposlenih, določeno v Medinstitucionalnem 

sporazumu; 

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, kot so 

potrebe 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 proračunu agencije, določiti tudi dodaten odstotek 

                                                 
1  COM(2015)0613. 
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(z zgornjo mejo 10 %) delovnih mest, ki bi jih lahko na predlog agencije odobril njen 

upravni odbor v primeru nepredvidenega povpraševanja na trgu; poleg tega poudarja, da 

bi morala odločitev upravnega odbora temeljiti na dokumentiranem ovrednotenju 

nepredvidene delovne obremenitve in meril učinkovitosti; 

17. poudarja pomen programa Obzorje 2020 za spodbujanje in podpiranje projektov, 

povezanih z raziskavami in inovacijami pri pametni prometni logistiki in upravljanju 

mobilnosti, vključno s samostojno vožnjo, javno in skupno mobilnostjo ter prometno 

varnostjo; obžaluje zmanjšanje finančnih sredstev za prometne raziskave in inovacije v 

sklopu Obzorja 2020; meni, da vzpostavitev varnega in nepretrganega pametnega in 

celovitega prometa predstavlja precejšnjo dodano vrednost na ravni Unije, ki bo 

izboljšala evropski prometni sistem; poudarja, da je treba povečati prispevek Obzorja 

2020 in instrumenta za povezovanje Evrope k drugim pomembnim virom financiranja 

Unije za varnost, inovacije in digitalizacijo v letalstvu s tesnim sodelovanjem agencije 

EASA pri nabavi in izvedbi; 

18. poudarja, kako pomembno je zagotoviti zadostna finančna sredstva za skupna podjetja, 

med njimi SESAR, SHIFT2RAIL in CLEAN SKY; meni, da bi moralo skupno podjetje 

SHIFT2RAIL dati prednost projektom interoperabilnosti in povečati njene koristi v 

enotnem evropskem železniškem prostoru; meni, da je treba namenjati sredstva za 

vzdrževanje infrastrukture in spoštovanje meril kakovosti, da se zagotovita boljše 

varstvo in varnost potrošnikov;  

19. poudarja, da je potrebno natančno financiranje izvajanja komponent podjetja SESAR, 

da bi zagotovili uvedbo funkcionalnosti upravljanja zračnega prometa, ki so bistvene za 

izboljšanje uspešnosti sistema Unije za upravljanje zračnega prometa; 

20. poziva Komisijo, naj predstavi izid uspešnih pilotnih projektov in pripravljalnih 

ukrepov, ki so bili v zadnjih letih financirani iz splošnega proračuna Unije. Komisijo 

zlasti poziva, naj predstavi stanje pilotnega projekta za čistejše vesolje z deorbitacijo in 

uporabo inovativnih materialov za vesoljsko opremo, da se poveča učinkovitost 

prihodnje skupne tehnološke pobude za vesoljski sektor; 

21. spodbuja Komisijo, naj dodatno prednost nameni financiranju varnosti in varnostnih 

ukrepov pri vseh načinih prevoza, ki bodo vplivala na pretok potnikov; spodbuja 

Komisijo, naj se osredotoči na varnost ranljivih udeležencev v cestnem prometu, kot so 

pešci, kolesarji in motoristi; spodbuja Komisijo, naj podpre pobude, ki bi lahko 

izboljšale varnost na cestah in tako prispevale k uresničitvi strateškega cilja, da se do 

leta 2020 prepolovi število smrtnih žrtev na evropskih cestah, pa tudi število hudih 

poškodb; opozarja jo na občutne razlike med kakovostjo infrastrukture v regijah, ki 

zaostajajo v razvoju, in preostankom Evrope, ter jo poziva, naj poveča naložbe v 

omenjene regije; 

22. poudarja, kako pomembno je podpreti trajnostni turizem, hkrati pa zaščititi njegove vire 

z naravno, kulturno, zgodovinsko in industrijsko dediščino; poudarja, kako pomemben 

je prehod na trajnostni turizem, ki zahteva tudi boljše usklajevanje med turističnim 

sektorjem in infrastrukturnimi projekti; poudarja, da promocija mreže EuroVelo v 

povezavi z železniškim omrežjem TEN-T ponuja zanimive okoljske in gospodarske 

koristi, tudi za mala in srednja podjetja (MSP); poudarja, da se MSP v sektorjih 

transporta in turizma s težavo prilagajajo digitalni preobrazbi in potrebujejo podporo; 
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poziva k povečanju financiranja za sektor turizma in še posebej za MSP in njihovo 

digitalizacijo; meni, da bi bilo treba nameniti sredstva za gorske, podeželske, obalne, 

otoške in oddaljene regije, da bi se na teh območjih dodatno razvijal turizem; 

23. je prepričan, da bi bilo treba nadalje razvijati neoviran dostop do turističnih storitev za 

osebe z omejeno mobilnostjo; poziva Komisijo, naj podpre različne možnosti za 

financiranje ukrepov, s katerimi bi dosegli dostopnost prevoznih storitev, prevoznih 

sredstev, infrastrukture in intermodalnih transportnih vozlišč, ter drugih ukrepov za 

izboljšanje dostopnosti transporta za invalide; 

24. pozdravlja novo pobudo InterRail in meni, da bi lahko mlajši generaciji omogočila, da 

izkusi svobodo gibanja s potovanji na okolju prijazen način, ter poziva, naj se ta projekt, 

kot drugi na področju turizma, vključi v neposredno in namensko proračunsko vrstico, 

ki ne bo odvisna od razdelka 1a, povezanega s prometnim sektorjem in drugimi, za 

konkurenčnost in rast pomembnimi sektorji Unije; ponovno poziva Komisijo, naj 

pripravi ustrezne predloge v zvezi s tem; 

25. spodbuja Komisijo, naj se zavzame za oživitev udobnih evropskih vlakov s spalnimi 

vagoni kot trajnostne alternative za polete na kratkih razdaljah in dolge avtomobilske 

vožnje; 
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