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WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przyjmuje do wiadomości proponowany projekt budżetu w odniesieniu do polityki 

transportowej UE w dziale 1a, tytuł 6 „mobilność i transport”; podkreśla, że unijna 

polityka transportowa ma kluczowe znaczenie dla swobodnego przepływu osób i 

towarów, globalnej integracji europejskiej, spójności społecznej i terytorialnej Unii oraz 

ogólnej konkurencyjności; podkreśla zatem, że polityka ta potrzebuje ambitnego 

budżetu dla sektora transportu, aby zachować wiarygodność realizowanych obecnie 

projektów, zagwarantować odpowiednią sieć infrastruktury i zapewnić jej właściwe 

funkcjonowanie, jak również bezpieczeństwo oraz bezpieczne inwestycje 

długoterminowe, które sprzyjają przedsiębiorstwom europejskim i mobilizują 

dodatkowe finansowanie ze środków prywatnych; 

2. uważa, że „Łącząc Europę” to podstawowy instrument zapewniający znaczną 

europejską wartość dodaną pod względem optymalizacji sieci transportowej w całej 

Unii dzięki łączeniu nowej i istniejącej infrastruktury transportowej lub jej 

modernizowaniu; podkreśla istotną rolę instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze 

transportu dla ukończenia sieci bazowej i sieci kompleksowej TEN-T oraz zauważa, że 

z punktu widzenia planowania długoterminowego instrument ten wymaga stabilnego i 

odpowiedniego finansowania; ubolewa, że w przeszłości dokonano cięć budżetowych 

ze szkodą dla instrumentu „Łącząc Europę”, i podkreśla, że wszelkie nowe cięcia 

środków przeznaczonych na ten program są nie do przyjęcia; zauważa, że Komisja 

proponuje wzrost odpowiednio o 39,4 % i 5,3 % w środkach na zobowiązania i na 

płatności dla instrumentu „Łącząc Europę” – Transport, i jest zdania, że kwoty te 

stanowią minimum, biorąc pod uwagę, iż rok 2019 jest pierwszym rokiem obecnych 

wieloletnich ram finansowych, kiedy można wystąpić o dodatkowe finansowanie 

projektów rozpoczętych w latach 2014–2016; 

3. z zadowoleniem przyjmuje przeniesienie z Funduszu Spójności środków w wysokości 

1,7 mld EUR w 2019 r. na program „Łącząc Europę” – Transport; przypomina, że 

środki te są zarezerwowane wyłącznie na projekty infrastrukturalne „TEN-T” w 

państwach członkowskich kwalifikujących się do otrzymania wsparcia z Funduszu 

Spójności; 

4. podkreśla, że projekt Rail Baltica, bazujący na europejskiej szerokości toru kolejowego, 

jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć tego typu w Unii, ale proponowane 

finansowanie nie jest wystarczające; wzywa zatem Komisję, by zapewniła utrzymanie 

niezmiennie stabilnego poziomu finansowania ze środków unijnych; 

5. z zadowoleniem przyjmuje, że w maju 2018 r. opublikowano nowe zaproszenie do 

składania wniosków w ramach programu „Łącząc Europę” – Transport, aby wesprzeć 

strategie polityczne w zakresie trzeciego pakietu na rzecz ekologicznej mobilności, i że 

w 2019 r. zostaną ogłoszone dodatkowe zaproszenia; przypomina o sukcesie 

„mieszanego” zaproszenia do składania wniosków z 2017 r. i wzywa Komisję do 

ogłoszenia takiego zaproszenia również na rok 2019; również w tym roku zwraca 
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uwagę na konieczność zapewnienia komplementarności między instrumentem „Łącząc 

Europę” a innymi funduszami, w szczególności EFIS dla projektów generujących 

dochód, w celu osiągnięcia maksymalnej unijnej wartości dodanej w finansowaniu 

projektów oraz uruchomienia dodatkowych inwestycji prywatnych w odniesieniu do 

innowacji na dużą skalę, takich jak ERTMS i usprawnienia cyfrowe; jednocześnie 

przypomina, że dotacje finansowe pozostają w ramach programu „Łącząc Europę” – 

Transport głównym instrumentem finansowania zrównoważonej infrastruktury i 

projektów transgranicznych w korytarzach TEN-T; 

6. przypomina o obowiązkach wynikających z porozumienia paryskiego; zauważa, że w 

najbliższej przyszłości Europa będzie musiała stawić czoła coraz poważniejszym 

wyzwaniom związanym z transportem, takim jak łagodzenie zmiany klimatu i rosnący 

popyt w transporcie towarowym, w związku czym konieczne będą transformacja 

sektora energetycznego i nowe formy mobilności, a ponadto przypomina, że takie 

wyzwania będą wymagały wystarczających środków finansowych, aby Europa mogła 

pozostać otwarta i konkurencyjna; podkreśla zatem zasadnicze znaczenie wspierania i 

przeznaczania odpowiednich środków finansowych na przesunięcie międzygałęziowe, 

na stworzenie niskoemisyjnego jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, na 

przykład dzięki wdrożeniu ERTMS, kolejowego transportu towarowego, kolei dużych 

prędkości i transgranicznych połączeń kolejowych, na promocję autostrad morskich i 

śródlądowych dróg wodnych, włącznie z niskoemisyjnymi promami, w celu 

zapewnienia zrównoważonego charakteru sektora transportu; stwierdza ponadto, że 

sprawne zarządzanie logistyką ekologiczną we wszystkich rodzajach transportu w Unii 

może znacząco przyczynić się do zmniejszenia zatorów komunikacyjnych i 

ograniczenia emisji CO2, a ponadto wzywa Komisję do promowania cyfryzacji w 

obszarze logistyki; 

7. przypomina o znaczeniu wspierania szeroko zakrojonych synergii między programami 

„Łącząc Europę” – Transport a „Łącząc Europę” – Sieci cyfrowe, aby 

zmaksymalizować efekt dźwigni finansowej w przypadku projektów mających na celu 

wspieranie cyfryzacji korytarzy TEN-T; 

8. uważa, że wkład z budżetu UE w agencje zajmujące się transportem powinien 

odpowiadać ich zadaniom; zauważa, że budżet przyznany EASA jest stabilny, budżet 

EMSA nieznacznie wzrósł, a budżet przyznany ERA niestety zmniejszył się w 

porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym; przypomina, że niedawno rozszerzono 

zakres kompetencji ERA, EASA i EMSA, co wymaga odpowiednich zasobów 

finansowych i ludzkich w celu zagwarantowania pomyślnego przejęcia nowych 

obowiązków; przypomina zatem o znaczących zmianach w zakresie mandatu EASA, 

które wynikają z niedawnego przyjęcia zmienionego rozporządzenia podstawowego, 

przewidującego nowe kompetencje m.in. w odniesieniu do bezzałogowych statków 

powietrznych, ATM/ANS, środowiska, cyberbezpieczeństwa, badań i obecności 

międzynarodowej, w związku z czym należy zwiększyć proponowany budżet EASA 

pod względem zasobów ludzkich i finansowych, aby była dobrze przygotowana do 

utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli UE; 

9. przypomina, że przestrzeń kosmiczna jest dla Unii kluczowym sektorem oraz że Galileo 

i EGNOS są powszechnie wykorzystywane w sektorze transportu, a EGNOS jest w 

pełni operacyjny od 2011 r., na czym korzystają wszystkie rodzaje transportu; 
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podkreśla, że Galileo jest w całości finansowany z budżetu UE i że jego pełne 

wdrożenie przyniesie znaczące korzyści gospodarce Unii dzięki zapewnieniu 

rzeczywistych usług sektorom przemysłu i obywatelom; zauważa, że obecnie system 

Galileo składa się z 22 satelitów i że jego pełne rozmieszczenie powinno się zakończyć 

do 2020 r., kiedy na orbicie znajdzie się 30 satelitów; uważa w związku z tym, biorąc 

pod uwagę coraz poważniejsze wyzwanie dotyczące cyberbezpieczeństwa, że sprawą 

najwyższej wagi jest przeznaczenie odpowiedniego budżetu na wynoszenie kolejnych 

satelitów; podkreśla kluczowe zadania Agencji Europejskiego GNSS (GSA) w 

odniesieniu do Galileo i EGNOS; uważa, że GSA musi dysponować wystarczającą 

liczbą pracowników, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie i wykorzystywanie 

programów w zakresie europejskich systemów nawigacji satelitarnej (GNSS);  

10. uważa, że poprawa efektywności sektora transportu i zmniejszenie poziomu 

pochodzących z niego emisji są celami współzależnymi, do których realizacji w 

znacznym stopniu mogą przyczynić się innowacje i badania prowadzone we współpracy 

z odpowiednimi agencjami UE; odnotowuje proponowaną stabilność budżetu 

przeznaczonego w ramach programu „Horyzont 2020” na wspólne przedsięwzięcia 

SESAR 2 (zarówno na badania i rozwój, jak i na wdrożenie systemu zarządzania 

ruchem lotniczym), Shift2Rail, „Czyste niebo 2” oraz Wspólne Przedsięwzięcie na 

rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, a zarazem 

podkreśla, że powodzenie tych programów zależy od zapewnienia odpowiedniego 

finansowania;  

11. uważa, że unijne finansowanie infrastruktury transportowej powinno uwzględniać 

następujące aspekty:  

– wzajemne połączenia między korytarzami a kompleksową siecią oraz połączenia 

transgraniczne;  

– intermodalność jako podstawa podejmowania decyzji dotyczących projektów;  

– interoperacyjność jako warunek współfinansowania projektów transportowych;  

– jakość współfinansowanych projektów, a nie ich ilość lub skala;  

– udział obywateli w przejrzystym procesie podejmowania decyzji oraz monitorowanie 

rozwoju dużych projektów o łącznej wartości inwestycji ponad 1 mld EUR;  

12. wyraża ubolewanie, że Unia nie zawsze skutecznie informuje o bezpośrednich skutkach 

swoich strategii politycznych i programów finansowych, co obejmuje brak oceny tych 

skutków; zauważa, że w odniesieniu do sektora transportu bardzo niepokojący jest 

ogólny brak wiedzy na temat praw pasażerów w UE, i ubolewa nad tym, że odnośne 

przepisy, szczególnie w sektorze lotniczym lub kolejowym, nie zawsze są spójnie 

stosowane we wszystkich państwach członkowskich; podkreśla, że w czasach, gdy 

łatwo jest inicjować kampanie dezinformacyjne, kwestia ta wymaga większego 

zainteresowania;  

13. podkreśla, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze są dla Parlamentu dobrą 

okazją, aby zapewnić bezpośredni bodziec finansowy inicjatywom, które wspierają jego 

prace legislacyjne i za które bezpośrednio odpowiedzialna jest Komisja; wyraża 
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ubolewanie, że rezultaty tych projektów i działań nie zawsze są konsekwentnie 

przekazywane, i zwraca się do Komisji o przedstawienie przed upływem mandatu 

dogłębnej analizy projektów finansowanych w czasie obecnej kadencji oraz wskazówek 

wyjaśniających nie tylko cele, lecz również metodę wyboru projektów. 
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