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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” to wspólny, zarządzany centralnie 
program finansowania, którego celem jest promowanie rozwoju wysoko wydajnych, 
zrównoważonych i połączonych sieci transeuropejskich (TEN) w obszarach usług 
transportowych, energetycznych i cyfrowych;

B. mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” koncentruje się na ułatwianiu 
połączeń transgranicznych i usuwaniu tzw. wąskich gardeł oraz tworzy wyraźną unijną 
wartość dodaną, gdyż sprzyja współpracy transnarodowej i koordynacji;

C. mając na uwadze, że projekt wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 
przewiduje – w linii budżetowej instrumentu „Łącząc Europę” dla sektora transportu –
nową pulę środków przeznaczoną na potrzeby mobilności wojskowej;

D. mając na uwadze, że utrzymanie i zwiększenie skuteczności instrumentu „Łącząc 
Europę” jest wysoce pożądane;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że we wspólnym komunikacie Komisji i wysokiej 
przedstawiciel unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczącym 
Planu działania na rzecz mobilności wojskowej zwrócono uwagę na strategiczną rolę, 
jaką odgrywa transeuropejska sieć transportowa (TEN–T) w integracji infrastruktury 
unijnej dla osiągnięcia szybkiej i płynnej mobilności charakteryzującej się wysokimi 
normami bezpieczeństwa na całym kontynencie, a tym samym w dalszym rozwoju 
rynku wewnętrznego;

2. uważa, że wydajna i skuteczna mobilność wojskowa wzmocni zdolność UE do 
reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak kryzysy humanitarne, klęski 
żywiołowe lub cywilne sytuacje kryzysowe;

3. zdecydowanie popiera decyzję o przydziale puli środków finansowych na rzecz 
mobilności wojskowej w ramach scentralizowanego zarządzania instrumentem „Łącząc 
Europę” przy ściśle określonym celu mobilności podwójnego zastosowania, co 
przyczyni się do zwiększenia skuteczności; zwraca uwagę na podstawowe działania 
wskazane w Planie działania poprzedzające wdrożenie mobilności wojskowej, które 
będą oparte na określeniu i uzgodnieniu wymogów wojskowych, a następnie na 
identyfikacji w ramach sieci TEN-T odcinków odpowiednich również dla transportu 
wojskowego, na sporządzeniu wykazu projektów priorytetowych oraz na aktualizacji 
wymogów mających zastosowanie do sieci TEN-T;

4. kładzie nacisk na konieczność zapewnienia przejrzystości tych działań; apeluje zatem 
do Komisji, aby do dnia 31 grudnia 2019 r. przyjęła akty delegowane w celu 
doprecyzowania wymogów wojskowych, wykazu części sieci TEN-T nadających się do 
transportu wojskowego, wykazu priorytetowych projektów infrastruktury podwójnego 
zastosowania oraz procedur oceny dotyczących kwalifikowalności działań związanych z 
mobilnością wojskową i kryteriów wyboru;
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5. podkreśla, że cechy infrastruktury (np. nośność, wysokość prześwitu) mają znaczący 
wpływ na szybkość ruchu; zwraca uwagę, że płynna mobilność i sprawna logistyka 
mają podstawowe znaczenie zarówno dla rozmieszczenia sił wojskowych, jak i dla 
transportu pasażerskiego i towarowego; postrzega wdrożenie Planu działania jako 
okazję, aby umożliwić sieciom transportu cywilnego korzystanie ze zwiększonej 
przepustowości sieci i sprzyjać połączeniom multimodalnym;

6. zwraca uwagę, że – aby projekty w sektorze obrony finansowane ze środków na 
mobilność wojskową mogły się kwalifikować – będą musiały ściśle przestrzegać tych 
samych kryteriów, warunków i procedur, jakie określono w rozporządzeniu 
ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”; podkreśla, że proces identyfikacji 
odcinków sieci TEN-T odpowiednich dla transportu wojskowego musi bezwarunkowo 
maksymalizować synergię między sektorem cywilnym a wojskowym i przestrzegać 
zasady podwójnego zastosowania; podkreśla, że powinna istnieć możliwość 
finansowania ze środków na mobilność wojskową adaptacji infrastruktury 
transportowej ujętej zarówno w bazowej, jak i w uzupełniającej sieci TEN-T;

7. zwraca uwagę, że aby projekty mobilności wojskowej mogły być wdrożone, konieczna 
jest szersza współpraca między państwami członkowskimi; podkreśla, że należy 
sprzyjać współpracy między sektorem wojskowym i cywilnym;

8. wyraża przekonanie, że podwójne zastosowanie infrastruktury, z wyjątkiem lotnisk i 
portów, w tym w przypadku połączeń z ważnymi obszarami przemysłowymi o dużym 
znaczeniu dla przemysłu wojskowego, stanowi podstawowy warunek wstępny dla 
korzystania przez sieć transportu cywilnego z możliwości Planu działania i z puli 
środków finansowych na rzecz mobilności wojskowej; z tego względu zdecydowanie 
uważa, że do finansowania z puli środków na rzecz mobilności wojskowej w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” powinny kwalifikować się wyłącznie projekty, które 
stanowią uzupełnienie istniejącej infrastruktury cywilnej, i projekty w ramach sieci 
TEN-T umożliwiające podwójne zastosowanie infrastruktury, aby utrzymać istotne 
ukierunkowanie programu „Łącząc Europę” na potrzeby cywilne, takie jak sprzyjanie 
rozwojowi inteligentnego transportu wraz z siecią TEN-T lub poprawa dostępu do 
infrastruktury transportowej i jej dostępności dla celów bezpieczeństwa i ochrony 
ludności;

9. podkreśla fakt, że należy zapewnić szczególną koordynację i wymianę doświadczeń 
oraz dostosowanie istniejących zharmonizowanych zasad cywilnych w przypadku 
podwójnego zastosowania infrastruktury na potrzeby towarów niebezpiecznych, aby 
zapobiegać ryzyku wypadków przy jednoczesnej optymalizacji bezpieczeństwa na całej 
długości sieci;

10. uważa, że w celu optymalizacji wykorzystania funduszy unijnych wszystkie projekty 
transportowe będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i finansowane w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” powinny uwzględniać, jeśli zajdzie taka konieczność, 
wymogi techniczne mobilności wojskowej na etapie koncepcyjnym, aby uniknąć 
niepotrzebnej modernizacji infrastruktury na późniejszym etapie w celach czysto 
wojskowych, a zatem nieekonomicznego wykorzystania funduszy;

11. zauważa, że sieć TEN-T była do tej pory projektowana wyłącznie z myślą o celach 
cywilnych, i uważa, że dodatkowe inwestycje w sieć – na przykład w projekty 
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transgraniczne lub infrastrukturę krytyczną – mogą przynieść znaczne korzyści dla 
mobilności wojskowej i jednocześnie przyczynią się do ukończenia sieci bazowej TEN-
T do 2030 r. oraz sieci kompleksowej do 2050 r.;

12. uznaje, że wszelkie wypłaty z puli środków finansowych na rzecz mobilności 
wojskowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinny, jeśli jest to możliwe, być 
kierowane priorytetowo na projekty multimodalne, gdyż według analizy pilotażowej 
przeprowadzonej w 2017 r. stwarzają one najwięcej możliwości podwójnego 
zastosowania, oraz na projekty transgraniczne, gdyż przyczyniają się one do 
rozwiązania problemu brakujących połączeń i wąskich gardeł, stanowiących obecnie 
istotne fizyczne bariery dla szybkiej i płynnej mobilności zarówno dla osób cywilnych, 
jak i dla transferu sił zbrojnych i ciężkiego sprzętu wojskowego; podkreśla w związku z 
tym, że kluczowe znaczenie mają ciągłość i przydatność sieci, a także jej 
interoperacyjność i intermodalność;

13. przypomina, że kilka technologii stosowanych w sektorze obrony, takich jak internet, 
zostało z powodzeniem wykorzystanych w sektorze cywilnym; podkreśla, że wdrożenie 
inteligentnego systemu transportu opierającego się na systemach oprogramowania do 
elektronicznego przesyłania danych, takich jak ERTMS i SESAR, oraz zastosowanie 
technologii powiązanych z Galileo/EGNOS/GOVSATCOM wymienia się wśród 
największych wyzwań stojących przed sektorem transportu cywilnego; w związku z 
powyższym uznaje, że w kolejnych przeglądach Planu działania należy ostatecznie 
przewidzieć możliwość wykorzystania przez transport cywilny rozwiązań wojskowych 
odpowiadających na te wyzwania, na przykład w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i 
bezpiecznej komunikacji.

14. podkreśla znaczenie portów jako punktów łącznikowych UE i jej sojuszników – w 
ramach sojuszy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i na potrzeby połączeń 
transportu morskiego na krótkich trasach wewnątrz Europy – oraz podkreśla 
konieczność instalacji lub usprawnienia niektórych elementów infrastruktury w celu 
przyjmowania i zaopatrywania okrętów wojskowych;

15. przypomina o konieczności wprowadzenia ujednoliconych i dostosowanych 
regulacyjnych ram celnych i podatkowych (zwłaszcza w odniesieniu do podatku VAT) 
przewidujących procedury w trybie przyspieszonym i uproszczonym podczas 
przemieszczania sprzętu wojskowego i podobnego wyposażenia, zwłaszcza kiedy 
wymaga tego pilny charakter sytuacji;

16. uważa, że państwa członkowskie UE powinny wspólnie pracować, aby w sposób 
maksymalny wykorzystać skuteczność transgranicznego transportu drogowego 
podwójnego zastosowania oraz ograniczyć koszty administracyjne.
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