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WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 

Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że sektor transportu zużywa jedną trzecią energii w UE, ma ogromny 

potencjał pod względem efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla, 

powinien zatem odgrywać istotną rolę przechodzeniu na nowe rozwiązania energetyczne i 

tworzeniu społeczeństwa niskoemisyjnego; mając na uwadze, że w tym celu niezbędne 

jest wprowadzenie zaawansowanych unowocześnień, infrastruktury opartej na zasobach 

alternatywnych oraz innowacji cyfrowych, które wspierałyby branżę turystyczną oraz 

usługi inteligentnej mobilności, a zawłaszcza MŚP, start-upy i nowe modele biznesowe w 

sektorze transportu; 

B. mając na uwadze, że sektor transportu ma do odegrania ważną rolę we wdrażaniu 

porozumienia klimatycznego z Paryża i zawartego w nim celu ograniczenia wzrostu 

temperatury na świecie, tak aby sytuował się znacznie poniżej 2 °C mając na uwadze, że 

dekarbonizacja sektora transportu uzależniona jest od dalszego wprowadzania energii ze 

źródeł odnawialnych, a zatem silne powiązania między energetyką a transportem są 

niezbędne do osiągnięcia integracji sektorowej z pełnym poszanowaniem zasady 

neutralności technologicznej; 

C. mając na uwadze, że coraz powszechniejsze propagowanie i wspieranie efektywności 

energetycznej, technologii energii ze źródeł odnawialnych i mobilności elektrycznej, wraz 

z cyfryzacją, inteligentnymi systemami transportu i inteligentną infrastrukturę 

optymalizującą wytwarzanie energii przyspieszy przejście na konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną i przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i 

inwestycji oraz ożywi gospodarki europejskie; 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji1 i zaproponowane w nim działania, a 

wśród nich zgłoszony przez Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny zamiar stworzenia 

programu na rzecz bardziej ekologicznego transportu, takiego jak obowiązujący program 

na rzecz ekologicznej żeglugi, aby wspierać wdrażanie, tworzenie i unowocześnianie 

rozwiązań transportowych wykorzystujących alternatywne źródła energii; z 

zadowoleniem przyjmuje również działania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS), który mobilizuje podmioty prywatne do inwestycji w tym 

obszarze; podkreśla, że partnerstwa publiczno-prywatne i wspólne przedsięwzięcia w 

dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji (takie jak wspólna inicjatywa 

technologiczna w zakresie technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych) 

mogą przyczynić się do zmniejszenia czynnika ryzyka, a w rezultacie stworzyć 

odpowiednie zachęty i warunki pozwalające przyciągnąć inwestycje w czystą energię; 

2. wzywa Komisję do oceny potrzeb w zakresie infrastruktury dla paliw alternatywnych, tak 

aby uwzględnić wszystkie konkretne wyzwania energetyczne w poszczególnych sektorach 

transportu, w tym w sektorze kolei, lekkich i ciężkich pojazdów silnikowych, lotnictwa 

oraz transportu morskiego i śródlądowego;  

                                                 
1 COM(2016)0763. 
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3. jest głęboko przekonany, że aby osiągnąć cele UE w zakresie rozwoju energii ze źródeł 

odnawialnych, decydenci muszą pilnie wzmocnić warunki inwestycji, nie tylko odnośnie 

do polityki inwestycyjnej, lecz także konkurencji, handlu i polityki rynków finansowych; 

przypomina, że warunki inwestycyjne są jednym z głównych czynników hamujących 

inwestycje i innowacje w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz że szersze 

otoczenie inwestycyjne nie powinno stać w sprzeczności z inwestycjami i innowacjami w 

obszarze energii ze źródeł odnawialnych; 

4. podkreśla znaczenie wspierania i pobudzania w Europie najbardziej obiecujących 

innowacji i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w ramach podejścia 

oddolnego, skoncentrowanego na użytkowniku, neutralnego pod względem technicznym i 

interdyscyplinarnego, z pogranicza energetyki, transportu i technologii cyfrowych, a w 

szczególności wspierania tych technologii, które pozwalają przynoszą znaczne 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z punktu widzenia cyklu życia ( w tym 

samochodów z napędem elektrycznym i wodorowym); z zadowoleniem przyjmuje 

działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w zakresie badań podstawowych oraz 

inicjatywę Komisji, która chce utworzyć Europejską Radę ds. Innowacji; jest przekonany, 

że w przyszłych wieloletnich ramach finansowych należy silniej wspierać synergię 

między transeuropejską siecią transportową, siecią telekomunikacji i siecią energii ze 

źródeł odnawialnych; 

5. zwraca uwagę na znaczne wysiłki podejmowane w ramach unijnego programu badań i 

rozwoju „Horyzont 2020” w dążeniu do zmniejszenia o 60 % emisji gazów cieplarnianych 

w sektorze transportu do 2050 r. w stosunku do poziomu z 1990 r.1; przypomina, że unijne 

programy badań naukowych i innowacji są kluczowym czynnikiem umożliwiającym 

wprowadzanie na rynek innowacji w dziedzinie energii, ICT i inteligentnych systemów 

transportu; wzywa Komisję, aby w przyszłości większą część dostępnych środków 

kierowała na współzależne priorytety strategiczne, takie jak mobilność niskoemisyjna, 

stacje paliw alternatywnych i zintegrowany transport miejski, ze szczególnym 

uwzględnieniem emisji wszelkich zanieczyszczeń, redukcji hałasu, bezpieczeństwa na 

drodze, zatorów komunikacyjnych i wąskich gardeł oraz z poszanowaniem zasady 

neutralności technologicznej; podkreśla również znaczenie tworzenia zaawansowanych 

biopaliw oraz zwiększania udziału transportu kolejowego i rowerowego w europejskim 

transporcie; 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja będzie wspierać wprowadzanie na rynek 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie czystej energii przez zamówienia publiczne i 

rewizję dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych pojazdów, oraz dostrzega potencjalne 

korzyści takich działań dla władz i operatorów transportu publicznego, producentów 

autobusów, dostawców dla przemysłu, dostawców energii, krajowych i 

międzynarodowych stowarzyszeń oraz ośrodków badawczych; zwraca się do Komisji o 

niezwłoczne przedstawienie odpowiednich wniosków; 

7. zachęca do opracowania strategicznego planu badań i innowacji w dziedzinie transportu 

zawierającego plany działania przygotowane wspólnie przez państwa członkowskie i 

Komisję Europejską, a także władze i podmioty lokalne i regionalne oraz do opracowania 

adekwatnego do nich mechanizmu zarządzania, tak aby wspierać badania, innowacje i 

                                                 
1  zgodnie z celami określonymi w białej księdze Komisji pt. „Dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu” (COM(2011)0144). 
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wdrażanie nowych technologii oraz zachęcać do mobilności niskoemisyjnej, czego sektor 

transportu bardzo potrzebuje; apeluje o uwzględnienie w rocznym programie prac Komisji 

Europejskiej założeń tych planów; 

8. podkreśla potrzebę dzielenia się najlepszymi praktykami i projektami inteligentnych, 

zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu miast oraz rozwijania tych 

praktyk i projektów, a także wymiany informacji między państwami członkowskimi; 

kładzie też nacisk na korzyści wynikające z zaostrzenia norm emisji CO2 po okresie 

2020–2021 zgodnie z celami UE w zakresie dekarbonizacji jako siły napędowej innowacji 

i wydajności; wzywa do stosowania podejścia zintegrowanego i skoordynowanego, które 

uwzględnia miejski wymiar polityki i prawodawstwa UE oraz państw członkowskich, a 

także do opracowywania planów zrównoważonej mobilności miejskiej, tak aby 

umożliwiać państwom członkowskim polepszanie stanu zdrowia i jakości życia obywateli 

oraz stanu środowiska na obszarach miejskich, wspierać je w tym i je do tego zachęcać; 

promuje opracowywanie współpracujących inteligentnych systemów transportowych, 

pojazdów autonomicznych oraz rozwijanie infrastruktury komunikacyjnej gwarantującej 

dużą przepustowość i małe opóźnienia w sieci 5G; apeluje o aktywne działanie na rzecz 

zmniejszenia różnic w jakości infrastruktury między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz 

regionami lepiej i słabiej rozwiniętymi oraz o poprawę współpracy między nimi; 

9. zaznacza, że transport odpowiada za prawie jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w 

Europie i stanowi główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza w miastach; zauważa, że 

wszystkie systemy transportu publicznego w znacznym stopniu bazują na autobusach, a w 

wielu miastach UE są one jedynym środkiem transportu publicznego, oraz że 

elektryfikacja autobusów wraz z wieloma innymi alternatywnymi rozwiązaniami 

paliwowymi stanowi obiecującą szansę na zmniejszenie śladu węglowego unijnych 

publicznych usług transportowych; 

10. podkreśla, że jeżeli chcemy czystego transportu, musimy być w stanie wytwarzać czystą 

energię; jest zdania, że pojazdy elektryczne zasilane energią pochodzącą z elektrowni 

węglowych nie pasują do koncepcji gospodarki bezemisyjnej; 

11. podkreśla, że wszelkim inwestycjom w badania naukowe i rozwój przyszłościowych 

technologii niezbędnych do osiągnięcia czystej i bezemisyjnej mobilności musi 

towarzyszyć podstawowy wymóg zmiany wkładu energetycznego; 

12. popiera cele nadrzędne wyznaczone przez Komisję, a zwłaszcza konieczność 

priorytetowego traktowania efektywności energetycznej, w tym jednolitej inteligentnej 

europejskiej sieci elektroenergetycznej, zwiększenia środków finansowych, zwłaszcza dla 

MŚP i branży turystycznej, oraz wprowadzenia polityki czystej energii i systemów 

opodatkowania, tak aby przyspieszyć przejście na alternatywne niskoemisyjne źródła 

energii; zachęca państwa członkowskie do przyłączenia się do inicjatywy „Mission 

Innovation” i zwiększenia wydatków publicznych na badania nad czystą energią w 

nadchodzących latach; zachęca również Komisję do inwestowania w specjalne kampanie 

informacyjne, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat cyklu produkcji 

energii, wyzwań stojących przed badaniami naukowymi w tej dziedzinie i zagrożeń 

związanych z modelem konsumpcji niezrównoważonej;  

13. zwraca uwagę, że w odniesieniu do transportu, nie ulega wątpliwości, że energia 

elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych oraz inne alternatywne i zrównoważone 
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źródła energii są obiecującym zamiennikiem paliw kopalnych; podkreśla jednak, że do 

stworzenia niezbędnej infrastruktury konieczne będą znaczące inwestycje; przypomina, że 

należy zdać sobie sprawę, że w niektórych sektorach mogą wystąpić większe niż w innych 

problemy ze zmianą dostawcy, a nawet z przechodzeniem na alternatywne rozwiązania w 

zakresie czystej energii; podkreśla potrzebę zintensyfikowania badań naukowych nad 

innowacyjnymi systemami energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, na przykład 

wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej w statkach, łączeniem odnawialnych 

źródeł energii z elektryczną siecią kolejową, a nawet – choć przewiduje się, że lotnictwo 

jeszcze przez jakiś czas pozostanie zależne od płynnych paliw węglowodorowych – 

rozwiązaniami obejmującymi cały łańcuch wartości sektora lotnictwa, które mogłyby się 

przyczynić do zmniejszenia wpływu produkcji i innowacji na środowisko. 
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