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WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. wzywa Komisję do tego, by przy dokonywaniu oceny i sporządzaniu nowego wniosku 

ustawodawczego uwzględniła uwagi sformułowane przez Parlament w niniejszym 

sprawozdaniu w sprawie wdrażania; 

2. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie organów EFIS i przejrzystą procedurę wyboru 

członków do ich struktury zarządzania; wzywa jednak organy EFIS, by informowały 

Parlament, Radę i opinię publiczną o projektach EFIS w sposób regularny, szczegółowy i 

bardziej przejrzysty; sugeruje, że Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

(ECDI) powinno przekazywać więcej informacji między innymi MŚP oraz 

mikroprzedsiębiorstwom; 

3. z zadowoleniem przyjmuje kierunki działania zatwierdzone przez radę kierowniczą EFIS 

w grudniu 2015 r., które obejmują orientacyjne limity koncentracji geograficznej; 

odnotowuje brak równowagi, jeśli chodzi o rozmieszczenie geograficzne beneficjentów 

EFIS; odnotowuje, że w ciągu pierwszego roku działalności 92 % wszystkich inwestycji 

koncentrowało się w UE-15, a jedynie 8 % dotarło do UE-13, a ponadto do dziś 10 państw 

członkowskich – głównie z Europy Środkowej i Wschodniej – prowadziło działania 

wyłącznie w ramach segmentu MŚP w EFIS; przypomina, że kryterium wskaźnika PKB 

jest istotne między innymi dla zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej z myślą o wyważonym rozmieszczeniu projektów i z uwzględnieniem 

ogólnej działalności gospodarczej każdego państwa, zapotrzebowania na inwestycje i 

poziomu zatrudnienia; podkreśla, że koncentracja kapitału zwiększa dysproporcje 

społeczne i gospodarcze w UE;  

4. przypomina, że inwestycji wysokiego ryzyka nie można wymusić oraz że w sytuacji 

charakteryzującej się niskimi stopami wzrostu gospodarczego i słabym popytem 

najczęściej nie są one opłacalne; wobec tego oprócz wyważonego rozmieszczenia 

geograficznego domaga się również ściślejszego powiązania przyznawania środków z 

EFIS ze skutecznie prowadzoną polityką gospodarczą i fiskalną; 

5. ubolewa nad brakiem limitów koncentracji na początkowym etapie uruchamiania; 

przypomina, że sektor transportu wniósł największy wkład w fundusz EFIS – 2,2 

mld EUR z 8 mld EUR, co stanowi ponad 25 % łącznego funduszu gwarancyjnego; 

zauważa z zaniepokojeniem, że sektor transportu otrzymał jedynie około 13 % wszystkich 

inwestycji uruchomionych i udostępnionych dotychczas w ramach obszaru infrastruktury i 

innowacji EFIS, co znacznie odbiega od wynoszącego 30 % limitu określonego dla 

każdego poszczególnego sektora; wzywa komitet inwestycyjny do zwrócenia szczególnej 

uwagi na projekty dotyczące sektora transportu, ponieważ są one nadal w niewielkim 

stopniu obecne w portfelu inwestycyjnym, a transport odgrywa ważną rolę we wzroście 

gospodarczym i bezpieczeństwie obywateli; 

6. zachęca Komisję, by wprowadziła zasady wyboru zrównoważonych projektów, wiążąc je 

z głównymi celami i założeniami polityki UE, takimi jak bezemisyjna i niskoemisyjna 

mobilność, lub z istniejącymi inicjatywami, jak transeuropejskie sieci rowerowe w 
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połączeniu z podróżowaniem koleją i inicjatywy mające na celu przywrócenie 

transgranicznych regionalnych połączeń kolejowych, które zostały zlikwidowane lub 

zdemontowane1; 

7. przypomina, że wyniki oceny zarówno zatwierdzonych, jak i odrzuconych operacji, 

przeprowadzonej z wykorzystaniem tabeli wskaźników, muszą być regularnie podawane 

do publicznej wiadomości w przejrzysty i przystępny sposób; 

8. wyraża wątpliwości co do dodatkowości niektórych pierwszych wybranych projektów 

transportowych, ponieważ najprawdopodobniej można było je sfinansować bez 

korzystania z EFIS; 

9. przyznaje, że projekty infrastrukturalne przedłożone EBI zaliczają się często do 

tradycyjnych operacji EBI, ponieważ są przedkładane przez organy korzystające z 

gwarancji publicznych, a zatem wiążą się z niższym ryzykiem; zwraca się do EBI, aby 

przeanalizował inne parametry, które umożliwiłyby uznanie takich projektów za 

dodatkowe i odpowiednie dla EFIS, a także aby aktywniej promował wśród partnerów 

prywatnych możliwości oferowane przez EFIS w celu rzeczywistego zwiększenia liczby 

projektów w ramach tego początkowego zaproszenia do składania wniosków w ramach 

EFIS; 

10. apeluje o to, by w procesie wyboru uwzględniana była europejska wartość dodana oraz by 

EFIS był zgodny z celami politycznymi UE, zwłaszcza z projektami transgranicznymi i 

innymi projektami wstępnie określonymi w instrumencie „Łącząc Europę” oraz innymi 

inicjatywami przewodnimi UE w obszarze transportu (jak ERTMS i SESAR); podkreśla, 

że należy wziąć pod uwagę inne priorytety polityki Unii, takie jak bezemisyjna i 

niskoemisyjna mobilność intermodalna, wysokiej jakości zatrudnienie, efektywne 

gospodarowanie zasobami, zrównoważona infrastruktura, badania i innowacje oraz 

synergie między transeuropejskimi sieciami transportowymi, energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi; 

11. wzywa Komisję do skupienia się na inwestowaniu w projekty, które przyczyniają się do 

zmniejszenia do minimum kosztów zewnętrznych; 

12. uważa, że łączenie dotacji UE z instrumentami finansowymi może również zapewnić 

wymaganą dodatkowość i zmobilizuje inwestorów do przedkładania projektów, które w 

innych okolicznościach mogłyby wcale nie zostać zrealizowane; zwraca się do EBI i 

Komisji o promowanie łączenia dotacji UE (różnych mechanizmów UE, jak instrument 

„Łącząc Europę”, „Horyzont 2020”, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne) z 

EFIS w celu poprawienia profilu finansowego projektów infrastrukturalnych 

przynoszących europejską wartość dodaną; 

13. zauważa, że oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) projekty w dziedzinie 

infrastruktury transportu powinny zazwyczaj opierać się na zasadzie „użytkownik płaci” 

w celu odciążenia budżetów publicznych i podatników w związku z budową i 

utrzymaniem infrastruktury; zauważa, że istotne jest koordynowanie różnych typów 

finansowania UE w celu dopilnowania, by cele unijnej polityki transportowej zostały 

osiągnięte w całej UE, i że nie należy promować funduszy typu PPP kosztem funduszy 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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strukturalnych; 

14. podkreśla obiecujący początek funkcjonowania Europejskiego Centrum Doradztwa 

Inwestycyjnego (ECDI) i uznaje koncentracją sektorową i geograficzną dotychczasowych 

inwestycji; wzywa ECDI do poprawienia swoich ogólnych wyników działania i do 

zwiększenia obecności w krajach, w których EFIS miał trudności z zakorzenieniem się i 

gdzie brakuje zdolności administracyjnej do przedkładania rentownych projektów, 

zwłaszcza w krajach objętych polityką spójności; wzywa ponadto ECDI, by udzielało 

konkretnych porad w celu wsparcia konkretnych projektów transportowych, gdy istnieje 

niechęć do wysokiego ryzyka bądź ryzyko jest podzielone między inwestorów (np. przy 

projektach transgranicznych/wielonarodowych, projektach infrastrukturalnych 

długoterminowych/generujących dochody); 

15. uważa, że w celu poprawy skuteczności EFIS zarówno na poziomie krajowym, jaki i 

regionalnym oraz w celu zwiększenia europejskiej wartości dodanej konieczne jest 

zacieśnienie współpracy między EBI, który zarządza EFIS, a krajowymi i regionalnymi 

bankami prorozwojowymi oraz władzami lokalnymi; 

16. zauważa z zaniepokojeniem, że niewielka liczba projektów transportowych w ramach 

EFIS zdaje się świadczyć o trudnościach tego sektora z pozyskiwaniem finansowania 

głównie lub wyłącznie od inwestorów prywatnych, nawet gdy prawie wyczerpano 

finansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”, a do 2020 r. nie jest dostępne żadne 

alternatywne finansowanie ze strony UE; domaga się zatem podwyższenia środków na 

instrument „Łącząc Europę” w przyszłych ramach finansowych; 

17. ubolewa nad brakiem dostępnych danych dotyczących łącznej kwoty operacji 

zatwierdzonych w ramach segmentu MŚP w EFIS oraz powiązanych inwestycji, 

zwłaszcza w odniesieniu do łańcucha transportu, w lotnictwie i w sektorze kolejowym, 

oraz nad faktem, że utrudnia to weryfikację projektów, wyników, sukcesów i poziomów 

odniesienia; nalega, by zaradzono problemowi braku dostępności danych; wzywa Komisję 

do poświęcenia szczególnej uwagi udzielaniu większego wsparcia MŚP oraz władzom 

lokalnym i regionalnym; 

18. sugeruje, że Komisja powinna przedstawiać w swoich regularnych sprawozdaniach wykaz 

projektów, które korzystają z łączenia EFIS z dotacjami w ramach instrumentu „Łącząc 

Europę”; 

19. zaleca zwiększenie widoczności finansowania z EFIS dzięki intensywnym 

ogólnoeuropejskim działaniom mającym postać kampanii informacyjnej oraz dzięki 

opracowaniu logo EFIS. 

  



 

PE594.092v02-00 6/6 AD\1120947PL.docx 

PL 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 23.3.2017    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

36 

2 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, 

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline 

Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 

Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro 

de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine 

Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, 

Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István 

Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz 

Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, 

Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Herbert Dorfmann 

 
 


