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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. apeluje o zaplanowanie na sektor transportu UE ambitnego budżetu, w którym zostaną 
uwzględnione pojawiające się wyzwania i bieżące priorytety polityczne w zakresie 
polityki transportowej UE; 

2. podkreśla, że polityka transportowa UE ma kluczowe znaczenie dla zrównoważenia 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego Europy oraz jej rozwoju; stanowczo 
domaga się zatem, by na politykę transportową UE przeznaczono odpowiednie i 
wystarczające środki finansowe w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i konkurencyjności w Europie, w tym w regionach bardziej oddalonych; 
domaga się dodatkowych inwestycji w badania naukowe i innowacje, a także w 
spójność społeczną i terytorialną; 

3. podkreśla, że budżet na rok 2021 powinien odzwierciedlać priorytety określone przez 
Parlament w jego rezolucji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych (WRF) oraz że powinien zapewniać niezbędne finansowanie zarówno 
projektów rozpoczętych w ramach obecnych WRF, jak i nowych projektów opartych na 
WRF na lata 2021–2027; 

4. uważa, że finansowanie UE w dziedzinie transportu powinno być dostosowane do 
wymogów regulacyjnych Zielonego Ładu oraz że należy zagwarantować pełne 
dostosowanie do porozumienia paryskiego; 

Znaczenie transportu dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu

5. ponownie podkreśla, że transport musi przyczynić się do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r.;

6. podkreśla zatem, że odpowiednie finansowanie projektów w dziedzinie transportu 
będzie miało zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia przejścia na zrównoważoną i 
inteligentną mobilność oraz dla realizacji priorytetów legislacyjnych Zielonego Ładu 
poprzez środki oparte na nowych technologiach, pobudzenie transportu 
multimodalnego, rozwój zautomatyzowanej i powiązanej z nim multimodalnej 
mobilności oraz zwiększenie produkcji i zasięgu zrównoważonych paliw 
alternatywnych;

Wzmocnienie programów przewodnich 

7. podkreśla znaczenie zwiększenia budżetu programów przewodnich o szczególnym 
znaczeniu dla osiągnięcia celów UE: 

– podkreśla fundamentalną rolę instrumentu „Łącząc Europę” w pobudzaniu 
rozwoju wysoko wydajnej sieci transeuropejskiej (TEN-T), zrównoważonej i 
wzajemnie połączonej w różnych obszarach infrastruktury transportu, energetyki i 
usług cyfrowych; ponownie stwierdza, że szybkie ukończenie sieci TEN-T 
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zdecydowanie przyczyni się do spójności społeczno-ekonomicznej i terytorialnej 
UE oraz do propagowania unijnych celów w zakresie dekarbonizacji; w związku z 
tym domaga się zwiększenia w ramach instrumentu „Łącząc Europę” budżetu 
przeznaczonego na transport w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–
2027 oraz odpowiedniej decyzji w sprawie jego przydziału na rok 2021;

– domaga się zwiększenia budżetu programu „Horyzont 2020” do 120 mld EUR (w 
cenach z 2018 r.) oraz odpowiednio jego komponentu „Inteligentne miasta i 
zintegrowany transport”, począwszy od 2021 r.; 

Utrzymanie istniejących strategii politycznych

8. przypomina, że finansowanie infrastruktury transportowej w ramach polityki spójności 
powinno służyć dążeniu do osiągnięcia traktatowego celu spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; podkreśla zasadniczą rolę, jaką polityka transportowa UE i 
unijne inwestycje w tej dziedzinie odgrywają we wspieraniu i zwiększaniu spójności 
terytorialnej, społecznej i gospodarczej w UE; wnosi w związku z tym o utrzymanie 
finansowania TEN-T w ramach polityki spójności; 

Specjalny przydział środków na zrównoważoną turystykę

9. zdecydowanie domaga się wprowadzenia specjalnego przydziału środków na 
zrównoważoną turystykę, aby lepiej odzwierciedlić znaczenie turystyki w gospodarce 
UE oraz rolę, jaką UE może odegrać w uczynieniu jej bardziej zrównoważoną; 

Finansowanie nowych inicjatyw

10. popiera zwiększenie środków na zrównoważoną infrastrukturę Funduszu InvestEU do 
wysokości 14 mld EUR (w cenach z 2018 r.) na lata 2021–2027, wraz z odpowiednim 
przydziałem środków w budżecie na rok 2021; 

11. uważa, że projekty transportowe finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) muszą priorytetowo traktować 
zakończenie realizacji korytarzy TEN-T;

12. podkreśla znaczenie prostszego, bardziej wydajnego systemu zasobów własnych, 
zdolnego do znacznego zmniejszenia udziału składek opartych na DNB i 
zagwarantowania odpowiedniego finansowania wydatków UE;

Agencje i wspólne przedsięwzięcia

13. podkreśla znaczenie różnych agencji i wspólnych przedsięwzięć dla poprawy wyników 
sektora transportu oraz wspierania redukcji emisji z transportu w oparciu o postęp 
technologiczny i przepisy; zwraca uwagę na znaczenie otrzymywania przez te agencje i 
wspólne przedsięwzięcia odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich; 

14. podkreśla w szczególności kluczową rolę Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) i 
Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail w osiągnięciu trwałego przejścia z transportu 
drogowego na kolejowy; podkreśla, że przedsięwzięcie Shift2Rail odgrywa kluczową 
rolę w uczynieniu transportu kolejowego tańszym, bardziej wydajnym i 
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atrakcyjniejszym; 

15. podkreśla w szczególności rolę wspólnych przedsięwzięć „Czyste niebo 2” i SESAR 
oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w ograniczaniu emisji 
CO2 na pasażera; podkreśla bardzo dobre rezultaty i zasadniczą rolę, jaką wspólne 
przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” odgrywa w zapewnianiu przyspieszenia netto w 
zielonych technologiach w celu ograniczenia emisji CO2, emisji gazów cieplarnianych 
oraz poziomu hałasu wytwarzanego przez statki powietrzne; 

16. z zadowoleniem przyjmuje bezpośrednie wsparcie Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) dla wysiłków państw członkowskich w zakresie 
wdrażania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz pomoc Agencji w 
zwalczaniu zanieczyszczania morza i monitorowaniu emisji; uważa, że dzięki 
dodatkowym zasobom Agencja może odegrać ważną rolę, wspierając państwa 
członkowskie w ograniczaniu ryzyka środowiskowego związanego z transportem 
morskim oraz w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju sektora morskiego. 


