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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000067/2016 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Jerzy Buzek 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Przedmiot: Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei 

Europejska branża zaopatrzenia kolei ma strategiczne znaczenie dla wzrostu przemysłowego, 
zatrudnienia, innowacji i przejścia na mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z 
uwagi na to, że unijnej branży zaopatrzenia kolei zagraża agresywna, wspierana przez państwo 
ekspansja ze strony konkurentów z państw trzecich, Parlament zwraca się o następujące wyjaśnienia: 

1. Biorąc pod uwagę badania i rozwój w innych częściach świata oraz długą fazę tworzenia wspólnej 
inicjatywy technologicznej „Shift2Rail” (S2R), w jaki sposób Komisja może przyspieszyć 
wdrożenie S2R?  Jaka jest wstępna ocena po pierwszym zaproszeniu do składania wniosków i 
jak można zwiększyć udział MŚP? W jaki sposób Komisja może przyczynić się do lepszego 
wykorzystania środków z programu „Horyzont 2020”, europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz jak może 
zapewnić spójność między tymi instrumentami z korzyścią dla branży zaopatrzenia kolei? 

2. Wiele przedsiębiorstw w branży zaopatrzenia kolei to MŚP. W jaki sposób Komisja zamierza 
poprawić otoczenie biznesowe MŚP w branży zaopatrzenia kolei, zwłaszcza w odniesieniu do 
priorytetowych obszarów konsultacji społecznych dotyczących przeglądu programu „Small 
Business Act” dla Europy? Dlaczego Komisja wstrzymała się od zaproponowania przeglądu 
„Small Business Act”? 

3. Pobudzanie popytu na sprzęt kolejowy ma zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi zarówno o 
stworzenie europejskim dostawcom wyposażenia kolei rynków zbytu, jak i o doprowadzenie do 
zmiany środka transportu na kolej. W jaki sposób Komisja zamierza pobudzić europejski rynek 
sprzętu kolejowego, zwłaszcza sprzętu innowacyjnego o wysokiej wartości dodanej? 

4. W skali międzynarodowej europejska branża zaopatrzenia kolei musi konkurować z 
przedsiębiorstwami, np. z Chin, które otrzymują znaczną pomoc państwa, przykładowo w postaci 
korzystnych kredytów eksportowych. W jaki sposób Komisja zapewnia sprawiedliwe i równe 
szanse w światowej konkurencji w branży zaopatrzenia kolei? Jak na branżę zaopatrzenia kolei 
wpłynie przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej, co może dodatkowo zagrozić miejscom 
pracy w Europie? Czy Komisja uwzględnia w dwu- i wielostronnych umowach z państwami 
trzecimi branżę zaopatrzenia kolei i w jakiej mierze umowy te ułatwiają dostęp dostawców 
europejskich do najważniejszych rynków, takich jak Japonia, Chiny i USA? Czy Komisja widzi 
dalsze możliwości pobudzania współpracy między europejskimi firmami w branży zaopatrzenia 
kolei (np. w drodze partnerstw strategicznych i sojuszy) w celu poprawy konkurencyjności wobec 
dużych firm spoza UE? Czy w związku z tym Komisja rozważa przeprowadzenie ponownej oceny 
obecnego zbioru unijnych reguł konkurencji? 

5. Kiedy można spodziewać się zintegrowanej i spójnej strategii polityki przemysłowej, w której 
uwypuklona zostanie specyfika i strategiczna rola sektorów takich jak branża zaopatrzenia kolei 
oraz przedstawione zostaną pomysły, w jaki sposób połączyć zachowanie wysokiego stopnia 
pionowej integracji produkcji w Europie z szerzej zakrojonymi działaniami na rzecz re-
industrializacji? 
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