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Spoštovani gospod predsednik!

Svet je Evropski parlament zaprosil za mnenje o predlogu uredbe o ustanovitvi skupnih podjetij 
v okviru programa Obzorje Evropa (2021/0048(NLE)). V Parlamentu je za ta dosje pristojen 
vaš odbor. Odbor za promet in turizem meni, da je predlog o ustanovitvi skupnih podjetij zelo 
pomemben. Zaradi časovnih omejitev na žalost vašemu odboru nismo mogli predstaviti 
popolnoma izdelanega mnenja, zato se je Odbor za promet in turizem v skladu s členom 56 
odločil, da vašemu odboru predloži mnenje v obliki tega pisma.

Odbor za promet in turizem želi podati naslednje pripombe

 Opozarja na pomen, ki ga imajo evropska partnerstva pri doseganju strateških ciljev 
Komisije, in sicer pospešiti prehod na zeleno, podnebno nevtralno in digitalno Evropo, 
hkrati pa ustvarjati delovna mesta ter krepiti odpornost in konkurenčnost evropske 
industrije, zlasti malih in srednjih podjetij;

 poudarja, da bi morala imeti skupna podjetja pooblastila in operativne smernice za 
izvajanje sinergij s skupnimi raziskovalnimi delovnimi programi ter da bi jih bilo treba 
financirati z ustreznim proračunom, primernim njihovim ciljem;

 opozarja, da bi morala skupna podjetja delovati na podlagi strukture in pravil, ki 
povečujejo učinkovitost ter prilagodljivost in zagotavljajo kar največjo upravno 
poenostavitev za upravičence ter zmanjšanje njihovega upravnega bremena, hkrati pa 
zagotavljajo proračunsko preglednost in nižje stroške;

 opozarja, da so evropska partnerstva pomembna za spodbujanje razvoja trajnostne 
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turistične politike EU, v kateri imata pametna in trajnostna mobilnost in povezljivost 
osrednjo vlogo; 

 opozarja, da je treba preučiti možnost vzpostavitve evropskega partnerstva za pomorski 
sektor v podporo strateškim ciljem Komisije; 

 poziva k oblikovanju sekundarne zakonodaje, s katero bi uvedli učinkovita in usklajena 
pravila za stvarne prispevke, ocenjevanje in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine; 

 pozdravlja ustanovitev skupnega podjetja za čisto letalstvo, ki bo gradilo na izkušnjah, 
pridobljenih v skupnih podjetjih Čisto nebo in Čisto nebo 2, ter združilo več kot 
900 udeležencev iz industrije, malih in srednjih podjetij, s področja raziskovanja in iz 
akademskih krogov, da bi dosegli najboljše inovativne rezultate. Opozarja, da je treba 
pospešiti razvoj in uporabo evropske vrednostne verige za tehnologije čistega vodika, 
hibridne električne in električne tehnologije, s čimer bomo prispevali k trajnostnemu, 
razogljičenemu in popolnoma povezanemu energetskemu sistemu. Spodbuja tesno 
sodelovanje med skupnim podjetjem Čisto nebo in Agencijo Evropske unije za varnost v 
letalstvu, da bi zagotovili zgodnjo izmenjavo znanja o novih razvitih tehnologijah; poziva 
k ustreznemu javnemu prispevku na ravni zasebnih zavez;

 pozdravlja ustanovitev skupnega podjetja za evropske železnice, ki bo gradilo na 
uspešnih rezultatih prizadevanj podjetja Shift2Rail za pospešitev razvoja in uporabe 
inovativnih tehnologij na področju potniških, tovornih in intermodalnih storitev, da bi 
ustvarili privlačnejši, digitalni, trajnostni in cenovno dostopnejši železniški sistem EU; 
pozdravlja tudi nov pristop sistemskega stebra za izboljšanje rezultatov raziskovalnih 
dejavnosti v smislu industrializacije in standardizacije ter povečanje koristi v celotni 
vrednostni verigi. Poudarja, da bi bilo treba dokončati enotno evropsko železniško 
območje, odpraviti ovire za interoperabilnost in ponuditi rešitve za popolno integracijo, 
ki bi zajemale upravljanje prometa, tirna vozila, infrastrukturo in storitve, s čimer bi se 
zanašali na inovativne tehnologije malih in velikih podjetij;

 meni, da bi moralo skupno podjetje za evropske železnice imeti tudi naslednje posebne 
cilje 

 Omogočanje sektorju, da se poveže z enotnim operativnim konceptom in 
arhitekturo sistema, tudi z opredelitvijo storitev, funkcionalnih blokov in 
vmesnikov, ki so osnova za delovanje železniškega sistema; 

 zagotavljanje splošnega okvira za odzivanje na zahteve uporabnikov po kakovostni 
mobilnosti in mobilnosti od vrat do vrat v okviru integriranega sistemskega 
pristopa; 

 podpora hitri in obsežni uvedbi naprednih sistemov za upravljanje in nadzor 
prometa z zagotavljanjem izboljšanih funkcionalnosti in standardiziranih 
vmesnikov, ki temeljijo na skupnih operativnih konceptih, omogočanjem migracije 
iz obstoječih sistemov, zmanjšanjem skupnih stroškov in njihovo prilagoditvijo 
potrebam različnih železniških segmentov ter potrebam večmodalnega pametnega 
sistema mobilnosti. Tako kot v prejšnjem partnerstvu je zato v prihodnjem skupnem 
podjetju za evropske železnice bistvenega pomena sodelovanje Agencije Evropske 
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unije za železnice kot sistemskega organa za evropski sistem za upravljanje 
železniškega prometa.

 pozdravlja ustanovitev skupnega podjetja SESAR 3, ki bo gradilo na izkušnjah 
Skupnega podjetja SESAR in nadaljevalo svojo usklajevalno vlogo pri raziskavah 
upravljanja zračnega prometa v Uniji, da bi pospešilo digitalno preobrazbo letalske 
infrastrukture, tudi z osrednjo vlogo pri opredelitvi okvira za varno vključevanje in 
trajnostno izkoriščanje zrakoplovov brez posadke (U-space). Poudarja, da je cilj, da bi 
evropski zračni prostor čim prej postal najbolj varen, zanesljiv, učinkovit in okolju 
prijazen za lete na svetu, optimiziral poti in prispeval k vsaj 10-odstotnemu skupnemu 
zmanjšanju emisij v skladu s cilji EU glede podnebne nevtralnosti ter podprl 
konkurenčnost in okrevanje evropskega letalskega sektorja po krizi zaradi covida-19.

Upam, da bo ta prispevek Odbora za promet in turizem, ki ga podpira velika večina političnih 
skupin, vključen v poročilo.

S spoštovanjem!

((podpis)) [Karima Delli] 

KP: zakonodajno usklajevanje


