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WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że dzięki wsparciu EBI od chwili jego założenia w 1958 r. 

zainwestowano ponad bilion euro w sektor transportu, co oznacza, że EBI wykazuje 

największą aktywność właśnie w tej dziedzinie; 

B. mając na uwadze, że zmniejszenie emisji w sektorze transportu stanowi jedno z 

najpoważniejszych wyzwań i że konieczne jest znaczne ograniczenie emisji NOx, CO2 i 

innych istotnych emisji pochodzących z transportu, jeśli UE ma osiągnąć swoje 

długofalowe cele w zakresie klimatu; mając na uwadze, że zagęszczenie ruchu i 

zanieczyszczenie powietrza to największe problemy napotykane w rozwoju wszelkich 

form mobilności oraz w ochronie zdrowia ludności; 

C. mając na uwadze, że w 2015 r. EBI zainwestował 14 mld EUR w projekty transportowe, 

na których skorzysta 338 mln pasażerów rocznie, oszczędzając 65 mln godzin podróży 

rocznie; 

1.  z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziany przez przewodniczącego Komisji Junckera 

plan przeglądu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, dotyczący zwiększenia zdolności planu inwestycyjnego dla Europy z 315 

mld EUR do 630 mld EUR do roku 2022; podkreśla jednak, że nie powinno to prowadzić 

do ograniczeń w sprawnie działających źródłach finansowania zrównoważonej 

infrastruktury transportowej; w szczególności spodziewa się, że zostaną przywrócone 

fundusze zabrane z takich instrumentów jak instrument „Łącząc Europę” na rzecz EFIS; 

zwraca uwagę na znaczenie zrównoważonego rozdziału funduszy między regionami i 

podkreśla konieczność ukończenia do 2030 r. sieci bazowej TEN-T; 

2. uważa, że skoro do tej pory jedynie 8 % inwestycji EFIS dotarło do państw UE-13, 

obecne funkcjonowanie EFIS jest sprzeczne z rozporządzeniem w sprawie funduszu, w 

którym stwierdza się, że EFIS powinien przyczyniać się do poprawy spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii; uważa ponadto, że koncentracja kapitału w 

państwach UE-15 i niedostateczne uwzględnianie państw UE-13 zwiększa dysproporcje 

społeczne i gospodarcze między zachodnimi i wschodnimi regionami UE; zauważa, że 

takie dysproporcje sprzyjają drenażowi mózgów i emigracji ludzi młodych z 

biedniejszych państw członkowskich do zachodnich państw członkowskich, co z kolei 

dodatkowo obciąża sieci bezpieczeństwa socjalnego tych pierwszych krajów; ponadto 

zauważa rosnące niezadowolenie w zachodnich państwach członkowskich w związku ze 

zmianami zachodzącymi w ich strukturach rynku pracy spowodowanymi imigracją z 

biedniejszych państw członkowskich, co często skłania rządy tych pierwszych krajów do 

przyjmowania zmian w ustawodawstwie socjalnym, które mają de facto charakter 

dyskryminacyjny; 

3.  apeluje do EBI o dalsze wspieranie rozwiązań w zakresie zrównoważonego, 

bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska i innowacyjnego transportu oraz dalsze 

promowanie dostępności dla pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się; 

podkreśla, że priorytetem Unii jest zapewnienie wystarczających środków na projekty 
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posiadające europejską wartość dodaną, w tym transgraniczne połączenia transportowe, a 

w szczególności nieużywane lub zdemontowane transgraniczne regionalne połączenia 

kolejowe; podkreśla, że konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi w ramach 

europejskiej polityki inwestycyjnej na kwestie horyzontalne, w szczególności w 

odniesieniu do przyszłych środków transportu i usług, które będą wymagały 

jednoczesnego i spójnego rozwoju alternatywnych sieci energetycznych i 

telekomunikacyjnych; 

4. wzywa EBI do uwzględniania turystyki i dążenia do synergii z turystyką przy 

finansowaniu projektów transportowych w celu promowania rozwoju i konkurencyjności 

w unijnym sektorze turystycznym; 

5. jest zdania, że innowacyjna i efektywna gospodarka potrzebuje wysokiej jakości 

zaawansowanego systemu i infrastruktury transportowej i że powinien to być jeden z 

priorytetów, ze szczególnym naciskiem na wschodni region UE i na innowacyjne 

rozwiązania w zakresie infrastruktury multimodalnej, takie jak krótkie tunele, mosty czy 

promy multimodalne na obszarach o słabym zaludnieniu; 

6. zwraca uwagę na dysproporcję1 między liczbą projektów inwestycyjnych finansowanych 

w zachodnich i wschodnich państwach członkowskich; podkreśla w związku z tym 

znaczenie równowagi geograficznej w inwestycjach z udziałem EBI i oczekuje od EBI i 

Komisji udzielenia odpowiedniego wsparcia technicznego i administracyjnego przy 

przygotowywaniu projektów w krajach, które tego potrzebują; kładzie nacisk na ważną 

rolę władz lokalnych i regionalnych w tym procesie; 

7. wspiera Komisję w jej dążeniu do rewizji obowiązującego rozporządzenia finansowego; 

popiera w szczególności postanowienia rozporządzenia dotyczące wykorzystania 

innowacyjnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje projektowe, pod 

warunkiem że nie oznaczają one uspołeczniania strat i prywatyzowania zysków; 

8. ostrzega przed tendencją, zgodnie z którą fundusze inwestycyjne oparte na partnerstwach 

publiczno-prywatnych (PPP) zastępują tradycyjne unijne mechanizmy finansowania i w 

kontekście EFIS są częściowo finansowane ze środków, które były wcześniej 

przeznaczone na inne cele; zauważa, że skoro do tej pory EFIS nie był w stanie 

przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, 

fundusze strukturalne UE są nadal głównymi funduszami, które mogą służyć celom 

unijnej polityki spójności; 

9. kładzie nacisk na znaczenie, jakie w walce ze zmianami klimatu mają cele w zakresie 

transportu ustanowione przez COP 21; podkreśla, że należy udostępnić środki finansowe, 

aby doprowadzić do przejścia z transportu drogowego na kolejowy oraz morski i rzeczny; 

nalega również na zwrócenie uwagi na inwestycje w czystą energię i nowoczesne usługi 

dla transportu; w tym kontekście proponuje, aby zwiększyć możliwości stosowania 

instrumentów finansowania przeznaczonych do tego celu, takich jak Europejski program 

ekologicznego transportu (ECTF); 

                                                 
1 Niezależne sprawozdanie oceniające EBI „Evaluation of the functioning of the European Fund for Strategic 
Investments” („Ocena funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych”) 
(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm). 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
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10. podkreśla, że inwestycje powinny opierać się na minimalizacji kosztów zewnętrznych, w 

tym kosztów spowodowanych zmianą klimatu, a tym samym na ograniczaniu przyszłych 

wyzwań dla budżetów publicznych; 

11. wzywa Komisję i EBI do wspierania inwestycji na rzecz zrównoważonej mobilności 

miejskiej, najlepiej opartych na planach dotyczących zrównoważonej mobilności 

miejskiej z odpowiednimi kryteriami odnoszącymi się do zmniejszania zagęszczenia 

ruchu, zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, hałasu i liczby wypadków 

drogowych; 

12. zauważa, że w celu zmniejszenia obciążenia dla podatników i finansów publicznych w 

ogóle w związku z budową i utrzymaniem infrastruktury projekty dotyczące infrastruktury 

transportowej w rodzaju PPP powinny generalnie opierać się na zasadzie „użytkownik 

płaci”; 

13. zauważa, że EBI wykorzystuje szeroki wachlarz instrumentów finansowych – takich jak 

pożyczki, gwarancje, obligacje projektowe i PPP – by wspierać publiczne i prywatne 

inwestycje w dziedzinie transportu; podkreśla, że dla realizacji celów wspólnej polityki 

transportowej w całej UE istotne jest, aby koordynować różne rodzaje finansowania 

unijnego, mając przy tym na uwadze, że nie wszystkie projekty nadają się do 

finansowania z instrumentów typu PPP; 

14. podkreśla znaczenie optymalizacji polityki inwestycyjnej Unii przez połączenie 

poszczególnych narzędzi wspierania inwestycji (EFIS, europejskie fundusze strukturalne i 

inwestycyjne, instrument „Łącząc Europę”, obligacje projektowe, poszczególne fundusze 

itp.); apeluje o wdrożenie struktury koordynacji między EBI a Komisją Europejską w celu 

optymalizacji wspólnego korzystania z różnych instrumentów w poszczególnych 

projektach, aby umożliwić łączenie w ramach jednego projektu – z zachowaniem 

najlepszych warunków – pożyczek, dotacji i instrumentu gwarancyjnego. 

15. uważa, że przejrzystość oraz dostęp obywateli do informacji na temat planów i struktur 

finansowania są kluczowe, jeśli projekty mają się spotkać z reakcją i akceptacją ze strony 

obywateli. 
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