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WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA:
INFORMACJE OGÓLNE

Polityka transportowa należy do obszarów wspólnej polityki od ponad 30 lat. Jej punktem
wyjścia było orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 maja
1985 r. w sprawie wszczętego przeciwko Radzie przez Parlament Europejski postępowania
o zaniechanie działania. Obok otwarcia rynków transportowych na konkurencję i stworzenia
sieci transeuropejskich w okresie do 2020 r. coraz większego znaczenia nabierać będzie
zagadnienie zrównoważonej mobilności, zwłaszcza w kontekście stałego wzrostu poziomu
emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze, który to wzrost niesie ze sobą ryzyko
zniweczenia celów Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4 ust. 2 lit. g) oraz tytuł VI TFUE.

CELE

Państwa członkowskie podkreśliły wagę wspólnej polityki transportowej już w traktatach
rzymskich, poświęcając jej odrębny tytuł. Transport był zatem jednym z pierwszych obszarów
wspólnej polityki we Wspólnocie. Pierwszym priorytetem było utworzenie wspólnego
rynku transportowego, innymi słowy urzeczywistnienie swobody świadczenia usług oraz
otwarcie rynków transportowych. Cel ten został w dużej mierze osiągnięty, ponieważ nawet
rynki kolejowe (krajowe usługi transportu pasażerskiego) stopniowo będą otwierać się na
konkurencję.
W procesie otwierania rynków transportowych istotne jest również utworzenie uczciwych
warunków konkurencji dla poszczególnych rodzajów transportu, jak i pomiędzy rodzajami
transportu. Z tego powodu harmonizacja krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych, w tym istniejących warunków technologicznych, społecznych
i podatkowych, nabiera stopniowo coraz większego znaczenia.
Pomimo spadku ruchu odnotowanego w następstwie kryzysu gospodarczego z 2008 r.,
w perspektywie średnioterminowej wolumen zarówno transportu pasażerskiego, jak
i towarowego wzrósł w związku z pomyślną realizacją europejskiego rynku wewnętrznego,
zniesieniem granic wewnętrznych oraz cenami transportu malejącymi dzięki otwarciu
i liberalizacji rynków transportowych, a także w związku ze zmianami w systemach produkcji
i zarządzania zapasami. Niemniej jednak bardzo pomyślnie rozwijający się i dynamiczny
z gospodarczego punktu widzenia sektor transportu boryka się z coraz bardziej znaczącymi
konsekwencjami społecznymi i środowiskowymi. Coraz większego znaczenia nabiera tym
samym model zrównoważonej mobilności.
Model ten sytuuje się na styku dwóch różnych celów. Z jednej strony zagwarantowanie
uczciwych cen i efektywnej mobilności osób i towarów stanowi centralny element
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konkurencyjnego rynku wewnętrznego UE oraz odpowiednią podstawę dla swobodnego
przepływu osób. Z drugiej strony należy rozwiązać problem zwiększonego natężenia ruchu oraz
zminimalizować jego konsekwencje zewnętrzne, takie jak wypadki drogowe, choroby układu
oddechowego, zmiana klimatu, hałas, szkody dla środowiska naturalnego lub zatory drogowe.
Stosowanie tego modelu wymaga zintegrowanego podejścia mającego na celu
zoptymalizowanie efektywności systemu i organizacji transportu i bezpieczeństwa, a także
zmniejszenie zużycia energii oraz niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.
Główne cele tego modelu obejmują zwiększenie konkurencyjności przyjaznych dla
środowiska rodzajów transportu, utworzenie zintegrowanych łańcuchów transportowych
wykorzystywanych przez dwa lub więcej rodzajów transportu (transport kombinowany
kolejowo-drogowy i intermodalność), a także utworzenie uczciwych warunków konkurencji
pomiędzy rodzajami transportu poprzez uczciwe obciążanie ich powodowanymi przez nie
kosztami.
Pomimo rozlicznych wysiłków europejska polityka transportowa w dalszym ciągu musi stawać
przed wielkimi wyzwaniami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze
walki z ociepleniem klimatu. Sektor transportu odpowiada za emisję prawie jednej czwartej
łącznej emisji gazów cieplarnianych przez UE-28 (jest drugim co do wielkości sektorem
emisyjnym – po sektorze energetycznym). Ponadto transport jest jedynym sektorem w Europie,
w którym emisje gazów cieplarnianych wzrosły od 1990 r., przy czym wzrost ten wyniósł
łącznie prawie 22 %. (Od recesji w 2008 r. emisje te zaczęły maleć, jednak w perspektywie
długoterminowej obserwuje się tendencję zwyżkową). Dlatego też w białej księdze z 2011 r.
w sprawie transportu nawołuje się do zmniejszenia tych emisji (w tym emisji pochodzących
z lotnictwa międzynarodowego, a z wyłączeniem międzynarodowego transportu morskiego)
o 20 % w okresie 2008–2030 oraz o co najmniej 60 % w okresie 1990–2050, a także do redukcji
o 40 % w okresie 2005–2050 emisji pochodzących z międzynarodowego transportu morskiego.
W białej księdze zaproponowano również cel osiągnięcia poziomu 40 % wykorzystania
zrównoważonych paliw niskoemisyjnych w lotnictwie do 2050 r. oraz zmniejszenie o połowę
liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r., a nawet
ich eliminację z miast do 2050 r.

WYNIKI

A. Ogólne wytyczne polityki
W opublikowanej w czerwcu 1985 r. białej księdze w sprawie wprowadzenia rynku
wewnętrznego wydano zalecenia dotyczące zapewnienia swobody świadczenia usług.
Zawierała ona również konkretne odniesienia do transportu i wskazywała pewne cele do
realizacji, w okresie najpóźniej do dnia 31 grudnia 1992 r., odnoszące się do wszystkich
rodzajów transportu (lądowego, morskiego i lotniczego). Realizacja tych celów obejmowała
również rozwój infrastruktury transportowej w interesie Wspólnoty, uproszczenie kontroli
i formalności na granicach oraz zwiększenie bezpieczeństwa. W dniu 2 grudnia 1992 r.
Komisja przyjęła białą księgę w sprawie przyszłego rozwoju wspólnej polityki transportowej
(COM(1992)0494). W białej księdze Komisja opowiedziała się za: otwarciem rynków
transportu, rozwojem sieci transeuropejskiej, wzmocnieniem bezpieczeństwa i hormonizacją
w obszarze socjalnym. Ta pierwsza biała księga wyznaczała jednocześnie punkt zwrotny
na rzecz zintegrowanego i intermodalnego podejścia, opartego na modelu zrównoważonej
mobilności. W opublikowanej następnie białej księdze z dnia 22 lipca 1998 r. zatytułowanej
„Uczciwe opłaty za korzystanie z infrastruktury: Etapowe podejście do tworzenia wspólnych
ram w zakresie opłat za korzystanie z infrastruktury transportu w UE” (COM(1998)0466)
Komisja Europejska zwróciła uwagę na znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi
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w nakładaniu opłat transportowych, które doprowadziły do licznych zakłóceń konkurencji
w ramach poszczególnych rodzajów transportu oraz pomiędzy nimi. Ponadto istniejące systemy
pobierania opłat nie uwzględniały w wystarczającym stopniu ekologicznych i społecznych
aspektów transportu.
W swojej drugiej białej księdze, pt. „Europejska polityka transportowa do 2010 r.:
czas na decyzje” (COM(2001)0370) Komisja przede wszystkim przeanalizowała problemy
i wyzwania związane z europejską polityką transportową, zwłaszcza w perspektywie
rozszerzenia UE na wschód. Przewidziała ona masowe zwiększenie wolumenu transportu,
któremu towarzyszą coraz liczniejsze zatory drogowe i przeciążenia, zwłaszcza w przypadku
transportu drogowego i lotniczego, a także zwiększenie obciążeń związanych ze zdrowiem
i środowiskiem. W celu przezwyciężenia tych tendencji oraz przyczynienia się do utworzenia
ekonomicznie efektywnego, ale równocześnie ekologicznie i społecznie odpowiedzialnego
systemu transportu, Komisja przedstawiła pakiet 60 środków. Ich celem było zniesienie
zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a zwiększeniem wolumenu transportu oraz
przeciwdziałanie nierównomiernemu rozwojowi różnych rodzajów transportu. Celem białej
księgi z 2001 r. było ustabilizowanie udziału transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej
oraz żeglugi morskiej bliskiego zasięgu na poziomach z 1998 r. (co uznane zostało
za cel minimalny w sprawozdaniu Parlamentu A5-0444/2002, s. 8). Środki mające na
celu realizację tego celu skupiały się zwłaszcza na rewitalizacji transportu kolejowego,
propagowaniu transportu morskiego i rzecznego oraz wspieraniu tworzenia sieci różnych
rodzajów transportu. Ponadto Komisja zapowiedziała przeprowadzenie przeglądu wytycznych
dla sieci transeuropejskich (TEN-T, zob. nota 5.8.1) w celu dostosowania ich do rozszerzonej
Unii oraz bardziej zdecydowane niż dotychczas prowadzenie działań zmierzających do
wyeliminowania wąskich gardeł w transporcie międzynarodowym. Trzecia część białej księgi
dotycząca praw i obowiązków użytkowników systemów transportu przewidywała plan działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym, zwiększenie praw pasażerów,
a także odpowiednie określanie kosztów wszystkich rodzajów transportu poprzez harmonizację
zasad pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury. Po czwarte, Komisja podkreśliła potrzebę
rozwiązania problemu dotyczącego konsekwencji globalizacji w sektorze transportu.

DEBATY W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI TRANSPORTU – REALIZACJA

A. 2001–2008
Pomimo wysiłków Komisji postępy w dziedzinie wspólnej polityki transportowej dokonywały
się powoli do drugiej połowy lat 80. Drogę w kierunku wspólnotowego prawodawstwa w tej
dziedzinie przygotowało dopiero postępowanie o zaniechanie działania wszczęte przeciwko
Radzie przez Parlament Europejski (PE). W orzeczeniu z dnia 22 maja 1985 r. w sprawie
13/83 dotyczącej postępowania o zaniechanie działania Trybunał Sprawiedliwości wezwał Radę
do podjęcia działania, dając prawdziwy impuls do rozwoju wspólnej polityki w dziedzinie
transportu. Wdrożonych lub wprowadzonych zostało wiele środków zapowiedzianych
w białych księgach z 1992 i 2001 r. Ponadto Unia rozpoczęła w tym okresie kilka ambitnych
projektów technologicznych, takich jak europejski system nawigacji satelitarnej Galileo,
europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) oraz program SESAR mający
na celu poprawę infrastruktury kontroli transportu lotniczego. W czerwcu 2006 r. Komisja
przedstawiła śródokresową ocenę białej księgi (COM(2006)0314). Komisja była zdania, że
środki zaplanowane w 2001 r. nie były wystarczające do osiągnięcia obranych celów. Wśród
nowych utworzonych w związku z tym instrumentów znalazły się: a) plany działania – na
rzecz logistyki transportu towarowego (COM(2007)0607), na rzecz wdrażania inteligentnych
systemów transportowych w Europie (COM(2008)0886) oraz na rzecz mobilności w miastach

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
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(COM(2009)0490), b) Naiades i Naiades II (2013) – Zintegrowany Europejski Program Działań
na Rzecz Żeglugi Śródlądowej (COM(2006)0006) – oraz c) strategiczne cele i zalecenia
w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (COM(2009)0008).
W lipcu 2008 r. Komisja przedstawiła pakiet środków na rzecz ekologicznego transportu,
skoncentrowany na strategii internalizacji kosztów zewnętrznych we wszystkich rodzajach
transportu. Pakiet ten obejmował trzy komunikaty oraz projekt przeglądu dyrektywy w sprawie
eurowiniety (zob. nota 5.6.4 – A.2 Nakładanie opłat za użytkowanie infrastruktury).
B. 2009–2015
Niecałe dwa lata po publikacji drugiej białej księgi (2001 r.) Komisja rozpoczęła okres
refleksji nad przyszłością transportu w perspektywie długoterminowej (perspektywa 20–
40 lat), aby przedstawić jej wyniki w formie komunikatu pt. „Zrównoważona przyszłość
transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego
użytkownikowi systemu” (COM(2009)0279, s. 4). W komunikacie zarysowano tendencje,
wyzwania i możliwości związane z przyszłym europejskim systemem transportu, zwłaszcza
w kontekście a) postępu procesu globalizacji, b) zmian w stosunkach z państwami trzecimi, c)
zwiększenia się wolumenu transportu towarów, d) modyfikacji struktur społecznych i zmian
demograficznych, e) rosnącego poziomu urbanizacji, f) przyszłych zmian w dziedzinie handlu,
g) możliwych postępów technologicznych w dziedzinie energii, transportu i komunikacji, h)
możliwych skutków zmiany klimatu, a także i) niezbędnych zmian w dziedzinie bezpieczeństwa
dostaw energii.
W trzeciej białej księdze w sprawie przyszłości sektora transportu do 2050 r. pod
tytułem „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” (COM(2011)0144)
– opublikowanej dnia 28 marca 2011 r. – Komisja opisuje sytuację sektora transportu
znajdującego się w fazie przejściowej pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami oraz odnosi
się do środków mających służyć przezwyciężeniu tych trudności. Komisja określa (trudny do
osiągnięcia) cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o co najmniej 60 % w stosunku
do poziomów emisji z 1990 r. bez hamowania rozwoju transportu i ograniczania mobilności,
a także (ambitny) cel pośredni polegający na redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie
do 2020/2030 r. o 20 % w stosunku do poziomu z 2008 r. Cele te są jednak są niewystarczające
wobec celów obranych na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 r. (COP21),
tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % w latach 2021–2030. W okresie
do 2020 r., aby sprostać wyzwaniom gospodarczym i środowiskowym, z jakimi wspólna
polityka transportowa będzie musiała się zmierzyć, aby przyczynić się do realizacji celu
drastycznej redukcji emisji, realizm będzie miał równie ważne znaczenie, co ambicje. Oznacza
to, że sektor transportu będzie musiał korzystać z energii w sposób bardziej ograniczony
i czystszy ekologicznie, lepiej eksploatować nowoczesną infrastrukturę i zmniejszać swoje
oddziaływanie na środowisko. W białej księdze w sprawie transportu określono 10 celów
(np. przeniesienie 30 % wolumenu transportu drogowego towarów na transport kolejowy lub
wodny do 2030 r., a ponad 50 % do 2050 r.; do 2030 r. trzykrotne wydłużenie istniejącej sieci
kolei dużych prędkości, a do 2050 r. przeniesienie na kolej większości ruchu pasażerskiego na
średnie odległości; utworzenie w Unii do 2030 r. w pełni funkcjonującej multimodalnej „sieci
bazowej” TEN-T, a także utworzenie do 2050 r. wysokiej jakości i dużej wydajności sieci, wraz
z powiązanymi usługami informacyjnymi itd.). Komisja dąży w szczególności do utworzenia
prawdziwej europejskiej jednolitej przestrzeni transportu poprzez zniesienie utrzymujących się
barier między rodzajami transportu i systemami krajowymi oraz wspieranie procesu integracji
i jednocześnie poprzez ułatwianie tworzenia międzynarodowych, multimodalnych operatorów.
Aby nie dopuścić do napięć i zakłóceń związanych ze ścisłym stosowaniem zasad konkurencji

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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we wszystkich rodzajach transportu, proponowana strategia przewiduje szerszą harmonizację
i lepsze wdrażanie przepisów w obszarze socjalnym, środowiskowym oraz w obszarze
bezpieczeństwa i ochrony, a także przewiduje normy dotyczące minimalnego poziomu usługi
i prawa użytkowników. Kolejnym wymiarem tej strategii jest innowacja z myślą o przyszłości
związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi oraz zmianami zachowania w kierunku
bardziej zrównoważonej mobilności. Sieć infrastruktury nowoczesnego transportu wymaga
znacznych zasobów, zróżnicowanych źródeł finansowania oraz inteligentnych systemów
opłat. Przykładowo sektor transportu jest najważniejszym beneficjentem instrumentu „Łącząc
Europę” (utworzonego rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013), a w okresie do 2020 r. dysponuje
budżetem 26 mld EUR.
W dniu 1 lipca 2016 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie, w formie dokumentu roboczego
(SWD(2016)0226), w sprawie postępów w realizacji planu dziesięcioletniego przedstawionego
w białej księdze z 2011 r. W załączniku II do tego dokumentu znajduje się szczegółowe
podsumowanie działań podjętych do maja 2016 r.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

A. Uprawnienia
Również w dziedzinie transportu rola Parlamentu Europejskiego stopniowo zmieniała się,
przechodząc od roli czysto doradczej (przed wejściem w życie traktatu z Maastricht) do
współdecyzji (od traktatu z Amsterdamu), w związku z którą Parlament posiada takie same
uprawnienia jak Rada.
W Traktacie z Lizbony (zob. nota 1.1.5) oficjalnie przyjęto nowe podejście, wprowadzając
w tytule VI wspólną politykę transportową, która wchodzi jednak w zakres kompetencji
dzielonych między UE a państwami członkowskimi (na mocy art. 4 ust. 2 lit. g) TFUE).
Artykuły 91 i 100 ust. 2 TFUE przewidują również zwykłą procedurę ustawodawczą we
wszystkich obszarach transportu (zob. zwłaszcza nota 1.4.1).
B. Ogólne stanowisko
Poza udzielaniem podstawowego wsparcia procesowi liberalizacji rynków transportu,
Parlament Europejski w dalszym ciągu podkreślał konieczność wdrożenia liberalizacji
wraz z szeroko zakrojoną harmonizacją istniejących warunków socjalnych, podatkowych,
technologicznych oraz norm bezpieczeństwa. Ponadto Parlament Europejski regularnie popierał
model zrównoważonej mobilności w szczegółowych projektach i wnioskach.
W dniu 12 lutego 2003 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie (drugiej) białej
księgi Komisji zatytułowanej „Europejska polityka transportowa do 2010 r.: czas na decyzje”.
W rezolucji podkreślił, że pojęcie zrównoważonego rozwoju powinno być fundamentem
i normą europejskiej polityki transportowej. Podkreślił wagę utworzenia zintegrowanego
i globalnego systemu transportu. Zalecił również przeniesienie akcentu na przyjazne dla
środowiska rodzaje transportu przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności transportu
drogowego, a także sprawiedliwe obciążanie opłatami za korzystanie z infrastruktury oraz
za koszty zewnętrzne w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu. Parlament poparł
to ogólne podejście licznymi szczegółowymi wnioskami i propozycjami odnoszącymi się do
wszystkich poszczególnych rodzajów transportu, bezpieczeństwa transportu, harmonogramu
oraz finansowania TEN-T, a także lepszego skoordynowania z innymi obszarami polityki
Unii. Takie same działania podjął w innych zagadnieniach związanych z transportem, jak
intermodalność, badania naukowe, rozwój i nowe technologie.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.4.1.pdf
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W dniu 9 lipca 2008 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie zielonej księgi Komisji
zatytułowanej „Ku nowej kulturze mobilności w miastach” (opublikowanej w dniu 25 września
2007 r.). Kolejna rezolucja, w sprawie planu działania na rzecz mobilności w mieście, przyjęta
została w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament zwrócił się zwłaszcza o opracowanie ogólnego
europejskiego zintegrowanego podejścia do polityki mobilności miejskiej, które to podejście
powinno służyć za wspólne ramy odniesienia podmiotom europejskim, krajowym, regionalnym
i lokalnym (gminom, obywatelom, przedsiębiorstwom, branżom przemysłowym). Niedługo
później Komisja uwzględniła to żądanie w swoim planie działania na rzecz mobilności
w miastach (COM(2009)0490), opublikowanym w dniu 30 września 2009 r.
W związku z nowym komunikatem Komisji zatytułowanym „Wspólne dążenie do
osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach” (COM(2013)0913),
opublikowanym w dniu 17 grudnia 2013 r., Parlament przyjął w dniu 2 grudnia 2015 r.
rezolucję w sprawie zrównoważonej mobilności miejskiej. Posłowie zachęcają w niej państwa
członkowskie i miasta zwłaszcza do opracowania planów zrównoważonej mobilności miejskiej
i jednocześnie do nadawania priorytetu niskoemisyjnym rodzajom transportu, pojazdom
napędzanym paliwami alternatywnymi oraz korzystaniu z inteligentnych systemów transportu,
przy jednoczesnym uwzględnianiu specyficznych potrzeb osób o ograniczonej możliwości
poruszania się. Zalecili również politykę parkingową (dostępność miejsc parkingowych,
stosowanie inteligentnych systemów parkingowych i polityka cenowa), która mogłaby być
częścią zintegrowanej polityki miejskiej, a także wezwali do zmniejszenia hałasu związanego
z ruchem w miastach. Komisję i państwa członkowskie wezwano do: i) stworzenia
sieci zrównoważonej mobilności gromadzącej najlepsze praktyki związane z planowaniem
przestrzennym i wykorzystaniem przestrzeni (skoncentrowanej na wspólnym korzystaniu
z samochodów (car pooling), transporcie publicznym, ruchu rowerowym i pieszym); ii)
zachęcania miast do udziału w inicjatywie „Inteligentne Miasta” oraz partnerstwie społeczności
europejskich na rzecz innowacji iii) organizowania kampanii uświadamiających społeczeństwo
w celu propagowania zrównoważonej mobilności.
W swojej rezolucji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zrównoważonej przyszłości
transportu Parlament odpowiedział całym szeregiem środków na odnośny komunikat Komisji
w perspektywie przygotowania nowej białej księgi. W rezolucji tej w 42 punktach
przedstawiono całościowe ujęcie europejskiej polityki transportowej.
Od opublikowania trzeciej białej księgi Parlament przyjął już dwie rezolucje. W rezolucji
z dnia 15 grudnia 2011 r. zatytułowanej „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru
transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”
posłowie dokonali rodzaju oceny ex ante głównych celów białej księgi z 2011 r., podsumowując
częściowo tylko pozytywnie postępy, jakich dokonano w ramach białej księgi z 2001 r.
Jeżeli chodzi o cel urzeczywistnienia jednolitego obszaru transportu w okresie do 2020 r.,
w rezolucji zwrócono uwagę na niedostatecznie jeszcze wykorzystany potencjał transportu
w wielu sektorach i podkreślono wagę systemu zorientowanego na wzajemne połączenia
i interoperacyjność, a także opierającego się na rzeczywiście europejskim zarządzaniu
infrastrukturą w celu eliminowania „efektów granicy” między państwami członkowskimi we
wszystkich rodzajach transportu. Parlament poparł dziesięć celów na rzecz konkurencyjnego
i zasobooszczędnego systemu transportu, a także cele na rok 2030 i 2050 określone
w białej księdze. Posłowie zalecili jednak przyjęcie bardziej szczegółowych postanowień
na okres do 2020 r. Na przykład w ramach strategii 2020: ograniczenie o 20 % emisji
CO2 pochodzących z transportu drogowego, ograniczenie poziomu hałasu i zużycia energii
przez pojazdy szynowe o 20 %, ograniczenie emisji CO2 w ruchu lotniczym w całej
europejskiej przestrzeni powietrznej o 30 %, ograniczenie o 30 % poziomu emisji CO2

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 7

i zanieczyszczeń w sektorze żeglugi morskiej. Wszystkie tak określone cele pośrednie mają
priorytetowe znaczenie i mogą zostać poddane rocznemu przeglądowi. Ponadto Parlament
sformułował szereg ukierunkowanych zaleceń w dziedzinie transportu drogowego, lotniczego,
kolejowego i morskiego. W dniu 9 września 2015 r. przyjął drugą rezolucję w sprawie
wdrażania białej księgi z 2011 r., której podtytuł brzmi „Podsumowanie i dążenie w kierunku
mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju”. W ramach śródokresowego
przeglądu białej księgi Parlament zwrócił się do Komisji o zachowanie co najmniej takiego
poziomu ambicji, jaki odzwierciedlają obrane cele. W szczególności posłowie położyli
nacisk na otrzymanie globalnego oglądu stanu zaawansowania wdrażania 40 inicjatyw
opisanych w załączniku do białej księgi (do czego Komisja zastosowała się, publikując
dokument roboczy w dniu 1 lipca 2016 r., zob. powyżej). Ponadto Parlament podkreślił
znaczną rozbieżność istniejącą między celami a środkami operacyjnymi i finansowymi na
ich realizację i w związku z tym zwrócił się do Komisji o zaproponowanie dodatkowych
środków ustawodawczych, a także globalnej strategii na rzecz dekarbonizacji transportu
w celu osiągnięcia celu długoterminowego (tj. redukcji w okresie do 2050 r. emisji gazów
cieplarnianych pochodzących z transportu o co najmniej 60 %). Parlament sformułował
szereg zaleceń mających na celu doprowadzenie do integracji wszystkich rodzajów transportu
z myślą o bardziej skutecznym, zrównoważonym, konkurencyjnym, dostępnym i praktycznym
dla użytkowników systemie transportu. Wśród głównych podniesionych kwestii znajduje się
zmiana transportu i współmodalność, nowoczesna infrastruktura i inteligentne finansowanie,
mobilność w miastach, centralne miejsce użytkowników w polityce transportowej oraz
światowy wymiar transportu.
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2005(INI)&l=EN
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