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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 projekt budżetu zaproponowany przez Komisję w dziedzinie 
transportu; ubolewa z powodu nieprzemyślanych cięć, których domaga się Rada;

2. uważa, że nadszedł czas na bardziej radykalne przekształcenie unijnego finansowania 
w dziedzinie transportu, aby do 2050 r. stworzyć bezemisyjny sektor transportu i by 
zagwarantować pełne poszanowanie porozumienia paryskiego;

3. podkreśla, że polityka transportowa UE ma kluczowe znaczenie dla zrównoważenia 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego, w związku z czym pierwszeństwo 
należy przyznać jakości i zrównoważonemu charakterowi projektów, a nie ich ilości lub 
wielkości;

4. przypomina, że tymczasowe porozumienie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego 
Program InvestEU1 zawiera ogólny przepis, dotyczący wszystkich rodzajów 
finansowania związanego z transportem, stanowiący, że „projekty niezgodne 
z realizacją celów klimatycznych nie kwalifikują się do wsparcia” oraz że wszystkie 
projekty są „analizowane, by sprawdzić, czy mają wpływ na środowisko i klimat lub 
skutki społeczne, a jeśli tak, podlegają kontroli pod kątem zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju klimatycznego, środowiskowego i społecznego”;

5. podkreśla, że oprócz kluczowej roli, jaką Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) odgrywa 
we wdrażaniu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 
i InvestEU, przegląd jego polityki transportowej planowany na 2020 r. powinien 
koniecznie przygotować warunki do bardziej gruntownej reformy finansowania przez 
EBI sektora transportu; wzywa EBI do terminowego przedstawiania Parlamentowi 
sprawozdań na temat wszystkich etapów przeglądu polityki transportowej;

6. uważa, że można lepiej wydawać środki instrumentu „Łącząc Europę” w dziedzinie 
transportu przez dalsze zwiększenie puli funduszy przeznaczonych na bezemisyjne 
środki transportu; z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji do współfinansowania 
przywracania regionalnych transgranicznych połączeń kolejowych, które zostały 
zlikwidowane lub nie były obsługiwane, oraz zachęca państwa członkowskie, regiony 
transgraniczne i Komisję do jeszcze intensywniejszej realizacji tych oddolnych 
projektów przyczyniających się do ponownego otwarcia granic w Unii tam, gdzie takie 
granice nadal istnieją; wzywa Komisję do znacznego zwiększenia kwoty 
zarezerwowanej w linii budżetowej instrumentu „Łącząc Europę” na sfinansowanie 
przywrócenia brakujących regionalnych połączeń kolejowych, które zlikwidowano lub 
przestano obsługiwać; należy zapewnić dalszą intensywniejszą elektryfikację 
infrastruktury kolejowej oraz szybsze wprowadzanie europejskiego systemu 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS); aby zapewnić zrównoważony i skuteczny 

1 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
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system transportu towarowego, w budżecie instrumentu „Łącząc Europę” należy 
również uwzględnić środki mające ograniczać hałas powodowany przez kolejowy 
transport towarowy;

7. zachęca Komisję do wsparcia rewitalizacji wygodnych europejskich pociągów nocnych 
jako zrównoważonej alternatywy dla przelotów na krótkich dystansach i długich 
podróży samochodem;

8. wzywa Komisję do połączenia współfinansowania sieci EuroVelo z kompleksową 
siecią kolejową;

9. w obliczu wciąż bardzo dużej liczby ofiar śmiertelnych i obrażeń odniesionych 
w wyniku wypadków drogowych oraz w świetle nowej dyrektywy w sprawie 
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, która stanowi, że „państwa 
członkowskie zapewniają uwzględnienie potrzeb niechronionych użytkowników drogi”, 
domaga się, by Komisja i państwa członkowskie uznały za jeszcze większy priorytet 
finansowanie bezpieczeństwa pasażerów podróżujących różnymi środkami transportu 
oraz by koncentrowały się na bezpieczeństwie szczególnie narażonych uczestników 
ruchu drogowego, takich jak piesi, rowerzyści i użytkownicy innych środków transportu 
z kategorii mikromobilności; 

10. uważa, że niezbędne jest silniejsze powiązanie finansowania transportu miejskiego 
z planami zrównoważonej mobilności miejskiej, by pobudzić transformację mobilności 
w miastach;

11. apeluje o bardziej przejrzysty system finansowania i bardziej przejrzyste oceny 
projektów, ze szczególnym uwzględnieniem udziału obywateli w przejrzystym procesie 
podejmowania decyzji i monitorowania realizacji dużych projektów o łącznej wartości 
inwestycji wynoszącej ponad 1 mld EUR;

12. przypomina, że inwestycje publiczne w infrastrukturę są szczególnie narażone na 
korupcję; podkreśla znaczenie zagwarantowania przejrzystego i konkurencyjnego 
procesu udzielania zamówień publicznych na zakrojone na szeroką skalę projekty 
infrastrukturalne finansowane przez UE; podkreśla, że instytucje zamawiające i oferenci 
chcący realizować te duże projekty muszą zawrzeć pakty na rzecz uczciwości, na mocy 
których przestrzeganie zobowiązań dotyczących najlepszych praktyk i przejrzystości 
monitorować będą osoby trzecie;

13. uważa, że analizy kosztów i korzyści projektów transportowych nie mogą już 
koncentrować się na krótkoterminowych analizach gospodarczych, lecz na pełnym 
zrozumieniu wszystkich krótko- i długoterminowych kosztów zewnętrznych, na 
podstawie badania dotyczącego kosztów zewnętrznych i internalizacji kosztów 
opracowanego niedawno na zlecenie Komisji, zgodnie z którym szacunkowe łączne 
koszty zewnętrzne w transporcie wynoszą około 1 bln EUR rocznie2.

2 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities [Badanie 
na temat zrównoważonych opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej oraz internalizacji kosztów 
zewnętrznych w dziedzinie transportu] (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-
transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,
OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA KOMISJI OPINIODAWCZEJ OTRZYMAŁ 

INFORMACJE

Podmiot lub osoba – 
Europejska Federacja Transportu i Środowiska – 58744833263-19
Stowarzyszenie Kolei Europejskich i Przedsiębiorstw Infrastrukturalnych – 7574621118-27


