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Instrument „Łącząc Europę” i inteligentna sieć
TEN-T

Aby zapewnić skuteczne, nowoczesne i trwałe połączenia, UE rozwija sieci transeuropejskie w dziedzinach
transportu, technologii cyfrowych i energii. W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała odnowienie
głównego unijnego programu finansowania infrastruktury, tj. instrumentu „Łącząc Europę”, aby przyspieszyć
inwestycje w kluczowe projekty sieciowe. Jednocześnie zaproponowała mechanizm upraszczający procedury
wydawania pozwoleń w obszarze transportu (inteligentna sieć TEN-T). Podczas lipcowej sesji plenarnej
Parlament Europejski ma głosować w drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji
międzyinstytucjonalnych.

Kontekst
Aby wesprzeć rozwój sieci transeuropejskich, UE ustanowiła instrument „Łącząc Europę” na okres
finansowania 2014–2020. Ten instrument finansowy ukierunkował finansowanie UE na kluczowe projekty
w dziedzinach transportu, energii i infrastruktury cyfrowej. W następstwie oceny śródokresowej Komisja
zaproponowała, aby przedłużyć program na okres finansowania 2021–2027, tak by nadal wspierać sieci
infrastruktury i połączenia transgraniczne.

Wnioski Komisji Europejskiej
W porównaniu z pierwszym instrumentem „Łącząc Europę” w proponowanym instrumencie „Łącząc
Europę 2.0” położono nacisk na synergię między sektorami transportu, energii i technologii cyfrowych, aby
zwiększyć skuteczność działań UE i obniżyć koszty realizacji. Wspierane będą także projekty
międzysektorowe, takie jak oparta na sieci i zautomatyzowana mobilność czy paliwa alternatywne. Zgodnie
z długoterminowymi celami UE dotyczącymi dekarbonizacji 60 % budżetu instrumentu „Łącząc Europę” ma
zostać wydane na cele klimatyczne.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W listopadzie 2018 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisja Transportu i
Turystyki (TRAN) Parlamentu przyjęły wspólne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego instrumentu
„Łącząc Europę”, a 17 kwietnia 2019 r. Parlament przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu. Negocjacje
trójstronne zakończyły się w marcu 2021 r. wstępnym porozumieniem. Nowy instrument „Łącząc Europę”
wspierałby kluczowe projekty infrastrukturalne kwotą około 30 mld EUR (w cenach stałych z 2018 r.), czyli
znacznie niższą niż kwota, którą postulował Parlament. Rozdzielono by ją między transport (22,9 mld EUR),
energię (5,2 mld EUR) i sieci cyfrowe (1,8 mld EUR). Uzgodniony tekst zatwierdzono 15 kwietnia 2021 r. na
wspólnym posiedzeniu komisji ITRE i TRAN. Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu 14 czerwca
2021 r. Parlament musi teraz formalnie przyjąć tekst w drugim czytaniu. Parlament pierwotnie odrzucił
zaproponowane przez Komisję zasady podziału 10 mld EUR przesuniętych z Funduszu Spójności, natomiast
teraz zaakceptował kompromisową zasadę przewidującą ograniczenie środków finansowych dostępnych
dla poszczególnych państw członkowskich z konkurencyjnej części przydziału. Dla Parlamentu, który
sprzeciwia się wczesnemu wyodrębnianiu funduszy, najbardziej problematyczna była zgoda na to, by
1,4 mld EUR przeznaczyć na ukończenie brakujących głównych transgranicznych połączeń kolejowych
między krajami objętymi polityką spójności, na co nalegała Rada.
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W czerwcu 2018 r. Komisja przedstawiła również wniosek dotyczący rozporządzenia mającego na celu
przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń na projekty związane z siecią TEN-T. W czerwcu 2020 r.
dyrektywa w sprawie inteligentnej sieci TEN-T została wstępnie uzgodniona przez negocjatorów z komisji
TRAN i Rady, jednak nie można było przyjąć jej przed uzgodnieniem instrumentu „Łącząc Europę 2.0”, gdyż
załącznik, w którym wymienia się wstępnie zidentyfikowane odcinki sieci bazowej TEN-T, wiąże się z
odpowiednim załącznikiem do instrumentu „Łącząc Europę 2.0”. Rada przyjęła stanowisko w pierwszym
czytaniu 14 czerwca 2021 r., a Parlament musi teraz formalnie przyjąć tekst w drugim czytaniu.

Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0228(COD) (a),
2018/138(COD) (b); sprawozdawcy: Marian-Jean Marinescu
(PPE) (a), Henna Virkkunen (PPE) (a) i Dominique Riquet
(Renew) (a+b). Więcej informacji można znaleźć w briefingu
pt. „Opracowywanie prawa UE”.
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