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Rozwijanie unijnego pasażerskiego transportu
wodnego
Sektor transportu wodnego stwarza wiele możliwości w zakresie ekologizacji i rozwoju
gospodarczego dla transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej. Celem sprawozdania Parlamentu
Europejskiego z inicjatywy własnej w sprawie wykorzystania potencjału promów na obszarach
przybrzeżnych i śródlądowych drogach wodnych jest zwiększenie nacisku na pasażerski transport
wodny w planie polityki transportowej.

Kontekst
Pomimo negatywnych skutków kryzysu finansowego i niestabilnych cen ropy unijny przemysł promów i
liniowców doświadczył w ostatnich dziesięciu latach konsolidacji i pozostaje ważną częścią gospodarki –
odpowiada on za 400 mln osób przechodzących przez porty Unii Europejskiej i zatrudnia  bezpośrednio około
161 000 osób. Sektor ten oferuje istotne połączenia na obszarach przybrzeżnych, śródlądowych i miejskich
oraz jest szczególnie istotny dla regionów peryferyjnych. Jednocześnie transport wodny jest powszechnie
uważany za jeden z najbardziej zrównoważonych sposobów przewozu pasażerów, a tym samym daje
ogromne możliwości redukcji zanieczyszczeń, mimo iż szersze wykorzystanie energooszczędnych technologii
pozostaje na niskim poziomie. Można również poprawić poziom bezpieczeństwa. W celu pobudzenia
inwestycji od 2008 r. Unia Europejska przeznaczyła 1 mld euro – w ramach transeuropejskich sieci
transportowych (TEN-T) oraz instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – na projekty, w które włączono promy,
ponownie nadając temu sektorowi dynamikę, jaką wcześniej utracił. Europejski pasażerski transport wodny
jest skupiony w trzech regionach, z których każdy reprezentuje różne wyzwania i możliwości: Morze
Północne (doświadczające spadającego popytu), basen Morza Śródziemnego (ukierunkowany na transport
pasażerski) i Morze Bałtyckie (transportu pojazdów przy pomocy większej, ale też starszej floty). Niedawny
wzrost popytu na rejsy rzeczne (17 % w 2015 r.), który koncentruje się głównie na Dunaju i Renie, ale również
Sekwanie i Duero, wskazuje na potencjał pasażerskiego transportu wodnego w sektorze turystyki.

Rozwój sytuacji w sektorze morskim – perspektywa Parlamentu Europejskiego
W nadchodzącym roku priorytetem w obszarze transportu będzie przewóz drogą morską – oczekuje się
postępów we wdrażaniu białej księgi Komisji z 2011 r. dotyczącej transportu, w zakresie niedawnych
negocjacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczących emisji pochodzących z żeglugi oraz wniosku
ustawodawczego, dotyczącego na przykład poprawy bezpieczeństwa krajowego pasażerskiego transportu
wodnego. Chociaż Parlament Europejski poświęcił już wcześniej uwagę integracji europejskiej polityki w
obszarze transportu morskiego, nie zrelacjonował jeszcze potencjału tego sektora w zakresie transportu
pasażerskiego. Obecnie rozpatrywane sprawozdanie z inicjatywy własnej ma na celu wyjaśnienie ogólnego
stanowiska Parlamentu wobec przyszłych inicjatyw politycznych w sektorze pasażerskiego transportu
wodnego i składa się z czterech głównych elementów. Pierwszy element, który dotyczy konkurencyjności,
podkreśla potencjalny przyrost wydajności wskutek wzmocnienia pasażerskiego transportu wodnego oraz
proponuje zintegrowaną sprzedaż biletów w celu zwiększenia koordynacji między poszczególnymi rodzajami
transportu. Drugi element, dotyczący zrównoważonego środowiska, zawiera wezwanie do działania w
sektorze morskim w celu ograniczenia emisji CO2 zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym COP21.
Popiera również promowanie paliw alternatywnych i inwestycje w badania i innowacje. Trzeci element
dotyczy bezpieczeństwa i ochrony – dalszego rozwoju systemów informacyjnych, podniesienia kwalifikacji
personelu oraz zapewnienia współpracy transgranicznej w celu poprawy bezpieczeństwa. Czwarty element –
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jakość i dostępność usług – dotyczy praw pasażerów oraz lepszej koordynacji różnych rodzajów transportu
(publicznego). W sprawozdaniu proponuje się również utworzenie europejskiej agencji żeglugi śródlądowej.
W całym sprawozdaniu zwraca się uwagę na znaczenie rozwoju tego sektora dla obszarów miejskich, jak i na
jego rolę ostatniej deski ratunku oraz atutu gospodarczego dla wysp i obszarów oddalonych.

W sprawozdaniu z inicjatywy własnej (sprawozdawca Keith Taylor, Verts/ALE, Zjednoczone Królestwo), które
będzie rozpatrywane podczas pierwszej listopadowej sesji plenarnej w 2016 r., wyjaśnia się stanowisko
Parlamentu Europejskiego i dąży do nadania impulsu w celu stworzenia jednolitego obszaru wodnego transportu
pasażerskiego, z horyzontalnym celem polegającym na uproszczeniu obciążeń administracyjnych dotyczących
transgranicznego transportu pasażerskiego. Projekt sprawozdania uzyskał szerokie poparcie w Komisji Transportu
i Turystyki, która zatwierdziła go głosami 42 posłów.
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