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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:

A. ker je prometni sektor Unije bistven za gospodarski, družbeni in okoljski razvoj Unije in 
njeno trajnost ter za zagotavljanje ozemeljske dostopnosti in povezljivosti vseh regij 
Unije, s posebnim poudarkom na obrobnih, podeželskih, otoških in najbolj oddaljenih 
regijah;

B. ker bo promet ključen za uresničitev podnebne nevtralnosti do leta 2050, vsak znatni 
prispevek prometnega sektorja k temu cilju pa bo zahteval ogromne finančne naložbe, 
značilne za javni in zasebni sektor, na ravni EU in nacionalni ravni, da bi se pospešil 
prehod na trajnostno, varno, pametno, interoperabilno in multimodalno mobilnost;

C. ker sta prometni in turistični sektor med tistimi, ki jih je nedavna pandemija COVID-19 
najbolj prizadela; ker se je promet izkazal kot bistven za zagotavljanje vseh potrebnih 
dobrin, vključno z medicinsko in sanitarno opremo, za prebivalstvo Unije med krizo; 
ker je okrevanje prometnega in turističnega sektorja ključno za dobro delovanje 
notranjega trga EU, pa tudi za povezljivost in konkurenčnost v EU, tudi na oddaljenih in 
redko naseljenih območjih;

D. ker se pričakuje, da se bo prometni sektor soočil z eno največjih izgub realne bruto 
vrednosti v letu 2020 (približno 20 %), pri čemer so nekateri načini prevoza še posebej 
izpostavljeni, kot je letalstvo, ki se po ocenah sooča z zmanjšanjem števila potnikov za 
60 % v celotnem letu 2020; ker se ocenjuje, da se bo turistični ekosistem soočil z 
največjimi izgubami na področju izgub lastniškega kapitala v letu 2020 (približno 171 
milijard EUR, 26,4 % ekosistemskih izgub) in predstavlja 22 % naložbenih potreb;

E. ker je bistveno zagotoviti, da evropski državljani ne bodo žrtve povečanja prevoznih 
stroškov, povezanega s pandemijo COVID-19;

1. z nekaj zaskrbljenosti ugotavlja, da odobritve za prevzem obveznosti iz instrumenta 
Next Generation EU kot namenski prihodki v proračunu za leto 2021 znašajo 211 
milijard EUR; to pomeni 126 % rednih odobritev za prevzem obveznosti iz proračuna 
Unije, ki niso podvržene enaki ravni parlamentarnega nadzora; 

2. globoko obžaluje zelo veliko zmanjšanje prispevka Next Generation EU k programu 
InvestEU s 30,3 milijarde EUR na 5,6 milijarde EUR v naslednjem večletnem 
finančnem okviru, kot je julija predvidel Evropski svet; zaradi tega predlog Sveta glede 
povečanja letnega proračuna programa InvestEU za leto 2021 v znesku 551 milijonov 
EUR v tej proračunski vrstici niti približno ne nadomesti znatnega zmanjšanja prispevka 
Next Generation EU k programu InvestEU v znesku 9,645 milijarde EUR za leto 2021 
in je zato jasno nezadosten; vztraja pri vključitvi novega sklopa za strateške evropske 
naložbe v program InvestEU, kar vključuje ključne naložbene priložnosti za trajnostno 
in varno prometno infrastrukturo, rešitve in opremo na področju mobilnosti ter za 
uvedbo inovativnih tehnologij, ki bi prispevale k večji ekonomski, teritorialni in socialni 
koheziji ter povečale učinek in dodano vrednost podpore financiranja EU; ponavlja, da 
bi moral biti program InvestEU ključen za podpiranje operacij, ki spodbujajo inovativni, 



PE654.050v03-00 4/8 AD\1215388SL.docx

SL

digitalni in trajnostni turizem;

3. [02 03 01] ponavlja ključno vlogo Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) pri 
spodbujanju razvoja vseevropskega omrežja (TEN-T) visoke zmogljivosti, ki bo 
trajnostno, varno, multimodalno, interoperabilno in medsebojno povezano med področji 
prometne in energetske infrastrukture ter infrastrukture digitalnih storitev, pa tudi pri 
uresničevanju ciljev zelenega dogovora, vključno s povečanjem železniškega tovornega 
prometa in tovornega prometa po celinskih plovnih poteh; meni, da so nesprejemljiva 
drastična zmanjšanja obveznosti za energetsko in digitalno vejo IPE ter splošno 
zmanjšanje proračuna IPE v primerjavi z začetnim predlogom Evropskega parlamenta; 

meni, da je zlasti nesprejemljivo, da bodo po julijskem Evropskem svetu odobritve za 
prevzem obveznosti za IPE promet 2021–2027 zdaj manjše celo od tistih v večletnem 
finančnem okviru 2014–2020 in da stališče Sveta predvideva zmanjšanje za 227,3 
milijona EUR v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2021, kar je glede na potrebe 
sektorja popolnoma nezadostno; zato zahteva proračun IPE v skladu s stališčem 
Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru1; želi spomniti, da bi moralo 
kratko-, srednje- in dolgoročno načrtovanje porabe IPE upoštevati k rezultatom 
usmerjen pristop in si prizadevati za dodano vrednost EU, tudi prek sinergij med 
sektorji, kot so promet, energija, turizem in digitalizacija;

4. [02 03 01] globoko obžaluje sklepe Sveta, o katerih do se države članice dogovorile 
21. julija 2020, glede predhodne dodelitve 1.384 milijonov EUR iz splošnih sredstev 
IPE za dokončanje manjkajočih čezmejnih železniških povezav med državami kohezije; 
želi spomniti, da financiranje IPE temelji na konkurenčnosti projektov EU-27 in da ni 
namenjeno le državam kohezije, zato ni mogoče predhodno dodeliti sredstev 
specifičnemu projektu za omejeno število držav članic; poziva Parlament, naj potrdi 
svoje stališče glede dodelitve celotnega zneska IPE državam EU-27;

5. [02 10 01] je seznanjen z rahlim povečanjem proračuna Agencije Evropske unije za 
varnost v letalstvu (EASA) za leto 2021, vendar obžaluje, da je dodelitev, predvidena v 
stališču Sveta, manjša od tiste iz predloga proračuna; ponavlja, da je EASA opredeljena 
kot agencija „evropskih strateških naložb“ in je leta 2018 dobila pomembne nove 
osrednje naloge; želi spomniti na veliko uspešnost in naložbe sredstev EASA v okviru 
zelenega dogovora (npr. program znaka za okolje EASA) in obvladovanje sanitarne 
krize v letu 2020, ko je v tesnem usklajevanju z ECDC predložila protokol za varnost 
zdravja v letalstvu, da bi omogočila varen ponovni začetek letalskih operacij v EU in po 
svetu; 

želi spomniti na prizadevanja EASA, in sicer njene dejavnosti v zvezi z zelenim 
okrevanjem letalske industrije EU, vključno s prenovo flot letalskih družb z letali, ki 
izpolnjujejo najvišje okoljske zahteve; želi spomniti tudi na pomembnost zračnega 
prometa in njegove infrastrukture (npr. letališč) pri zagotavljanju interoperabilnosti z 
drugimi načini prevoza, zlasti z železnico, in njegove dodane vrednosti v smislu 
povezljivosti, in sicer s povezavami na dolge proge ter poleti v obrobne regije, ozemlja 
in otoke; zato zahteva povečanje proračuna agencije za leto 2021 za 16,45 % v 
primerjavi z letom 2020 in tudi, da se kasnejša povečanja potrdijo v naslednjem 
večletnem finančnem okviru, da bi okrepili EASA, med drugim z namenom postopnega 

1 17,746 milijarde EUR za obdobje 2021–2027 v cenah iz leta 2018 (v povprečju 2,542 milijarde EUR letno).
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napredka v zvezi s pobudo Enotno evropsko nebo;

6. [02 10 02] z zadovoljstvom ugotavlja znatno povečanje proračuna Evropske agencije za 
pomorsko varnost za leto 2021; poziva, naj se kasnejša povečanja potrdijo v naslednjem 
večletnem finančnem okviru, da bi okrepili EMSA;

7. [02 10 03] obžaluje zmanjšanje proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) 
za leto 2021, saj je vloga te agencije ključna za uresničitev trajnega prehoda s cestnega 
na železniški prevoz in napredek pri vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega 
območja; je seznanjen, da je to zmanjšanje še zlasti neugodno, saj bo leto 2021 
evropsko leto železnice; zato poziva, naj se proračun ERA ohrani vsaj na ravni iz leta 
2020, ko znaša 27,44 milijona EUR, in naj se povečanje v odstotkih, načrtovano v 
predlogu proračuna za prihodnja leta, uveljavi nad to zgornjo mejo; pozdravlja, da je 
Komisija objavila razpis za pilotni projekt za oživitev čezmejnih nočnih vlakov; 
spodbuja jo, naj dodatno spodbuja oživitev udobnih nočnih vlakov v Evropi kot mogoče 
in trajnostne alternative za polete na kratke razdalje in vožnje z avtomobilom na dolge 
razdalje;

8. [05 05 03] obžaluje obsežno zmanjšanje prispevka iz Kohezijskega sklada k IPE na 
področju prometa (18,9 % manj za odobritve za prevzem obveznosti); poziva, naj se 
prispevek vrne na raven iz leta 2020, da bo odražal ključno vlogo, ki jo imajo politika in 
naložbe na področju prometa pri spodbujanju in krepitvi teritorialne, socialne in 
ekonomske kohezije v Uniji; meni, da je treba v projektih na področju prometa, ki se 
financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada, 
dati prednost razvoju in dokončanju osrednjih in celovitih omrežij TEN-T;

9. [09 03 01] poudarja pomembnost potrebnih naložb za prometni sektor v okviru sklada 
za pravični prehod, da bi se zagotovil pravičen, vključujoč in družbeno sprejemljiv 
prehod na podnebno nevtralnost, pri čemer nihče ne bi bil zapostavljen; poudarja, da je 
treba podpirati strokovno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev in iskalcev 
zaposlitve v prometnem sektorju, produktivne in trajnostne naložbe v MSP ter naložbe v 
pametno in trajnostno mobilnost in okolju prijazno prometno infrastrukturo; vendar 
globoko obžaluje predlagano zmanjšanje večletnega finančnega okvira in Next 
Generation EU za sklad za pravični prehod, kar je nedavno sprejel Svet in kar bi lahko 
vplivalo na proračun za leto 2021;

10. [13 04 01] globoko obžaluje, da se v novem predlogu Komisije glede večletnega 
finančnega okvira predvideva 75-odstotno zmanjšanje obveznosti za vojaško mobilnost 
v okviru prometnega stebra, ki je namenjen prilagoditvi delov omrežij TEN-T za dvojno 
rabo prometne infrastrukture z namenom izboljšanja tako civilne kot vojaške 
mobilnosti; to zmanjšanje omejuje ta novi cilj politike Unije na dejansko zgolj 
simbolične ukrepe; poziva, naj se obnovi začetna raven in se ustrezno določi raven 
obveznosti za leto 2021;

11. [novo] obžaluje, da Komisija ne želi uvesti posebne dodelitve in posebnega programa za 
trajnostni turizem na evropski ravni, vključno z dodelitvijo sredstev v višini 300 
milijonov EUR, k čemur Evropski parlament vedno znova in redno poziva; ponavlja, da 
je treba uvesti novo proračunsko vrstico, da bi upoštevali sektor, ki ima trdne povezave 
s prometom, ki ga je pandemija COVID-19 zelo prizadela in ki je zelo pomemben za 
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gospodarstvo, konkurenčnost, zaposlovanje in družbeni razvoj EU;

12. ponavlja pomen enostavnejšega, učinkovitejšega sistema lastnih sredstev, ki bi lahko 
znatno zmanjšal delež prispevkov na podlagi BND in zagotovil ustrezno in k rezultatom 
usmerjeno financiranje porabe Unije;

13. ponavlja pomembno vlogo, ki bi jo lahko imela evropska partnerstva pri povečanju 
učinkovitosti in varnosti prometnega sektorja ter pri zmanjšanju emisij iz prometa na 
podlagi tehnološkega napredka in pravil; poudarja, da bi lahko imeli programi 
financiranja EU, kot je Obzorje Evropa, ključno vlogo pri spodbujanju partnerstev z 
državam EU, zasebnim sektorjem, fundacijami in drugimi deležniki; poziva, naj 
tovrstne pobude – na primer vzpostavitev evropskega partnerstva za pomorski sektor – 
prejmejo ustrezno financiranje, da bi prispevale k tem ciljem; vendar globoko obžaluje 
predlagano zmanjšanje večletnega finančnega okvira in Next Generation EU za 
raziskovalni program Obzorje Evropa, kar je nedavno sprejel Svet in kar bi lahko 
vplivalo na proračun za leto 2021;

14. opozarja, da je pri javnih naložbah v infrastrukturo še posebej velika nevarnost goljufij; 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti pregleden in konkurenčen razpisni postopek za 
velike projekte prometne infrastrukture, ki jih financira EU;

15. poudarja, da slaba kakovost prometa prispeva k obsežnim nezadostnim naložbam, 
regionalnim razlikam in vrzelim pri vključenosti, ki negativno vplivajo na poslovno 
okolje in ogrožajo kohezijska prizadevanja; zato vztraja, da so naložbe zlasti potrebne 
na območjih, na katerih je prometna infrastruktura v slabem stanju; poudarja, da je za 
nezadosten razvoj infrastrukture pogosto kriva slaba lokalna institucionalna zmogljivost 
in da bi bilo treba zato naložbe pospremiti z znatno tehnično podporo in nadzorom s 
strani EU;

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja pomanjkanje sredstev za pospešitev prizadevanj za 
dokončanje celovitega omrežja, ki ima temeljno družbenogospodarsko vrednost zlasti 
za obrobna območja, na katerih je povečanje mobilnosti eden ključnih dejavnikov za 
preprečevanje odseljevanja prebivalstva in gospodarskega zatona;

17. poudarja, da je treba racionalizirati uporabo dodeljenih sredstev, da bi spodbudili in 
razvili sektorja prometa in turizma, pa tudi spodbuditi obsežno zmanjšanje birokracije, 
da bi skrajšali čas in stroške izvajanja za evropsko infrastrukturno omrežje, ki je še 
vedno nedokončano.
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