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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że udział sektora transportu w emisji gazów cieplarnianych przez 
UE wynosi w przybliżeniu 27% i stale rośnie,

B. mając na uwadze, że Rada Europejska na szczycie w dniach 8 i 9 marca 2007 r. 
zatwierdziła wyznaczenie dla Unii Europejskiej celu polegającego na zmniejszeniu do 
2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% – lub 30% w przypadku umowy 
międzynarodowej – w stosunku do poziomu z 1990 r. oraz że celu tego nie można 
osiągnąć bez zgodnej z nim strategii, stosowanej do transportu,

C. mając na uwadze, że główną przyczyną zmian klimatu jest działalność człowieka,
a wyzwanie polega na zjednoczeniu wszystkich zainteresowanych podmiotów w celu 
dokonywania globalnych i trwałych wysiłków z korzyścią dla klimatu, łączących 
zapobieganie, łagodzenie i dostosowanie, oraz że przewidziana w tym celu polityka 
musi być sektorowa i międzysektorowa;

1. ubolewa nad nieuwzględnieniem sektora transportu w białej księdze Komisji pt. 
„Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (COM(2009)0147)
i wyraża nadzieję, że planowana biała księga w sprawie przyszłej europejskiej polityki 
transportowej do roku 2020 skupi się na włączeniu do polityki transportowej 
łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowania się do nich;

2. zwraca uwagę na fakt, że środki budżetowe przyznane na finansowanie działań, jakich 
wymagają zmiany klimatu, są niewystarczające; 

3. wzywa Komisję do zaproponowania – w ramach drugiego przeglądu zasad 
finansowych dla programów finansowanych ze środków UE – nowego podejścia do 
finansowania transportu i inwestycji w tej dziedzinie, a także innowacyjnych 
zintegrowanych instrumentów finansowania związanych z dostosowaniem do zmian 
klimatu, co ma podstawowe znaczenie dla sukcesu polityki transportowej UE;

4. podkreśla, że w obliczu zmian klimatu wysiłki na rzecz dostosowania sektora 
transportu będą szczególnie ciężkie oraz że większą część ich ciężaru ponoszą obecnie 
przedsiębiorstwa z tego sektora; uważa jednak, że wysiłki na rzecz dostosowania tego 
sektora i jego przedsiębiorstw nie powinny po prostu mieć charakteru autonomicznego
z uwagi zwłaszcza na wyzwania z zakresu konkurencyjności ogółu gospodarki 
europejskiej, oraz że należy je w pełni brać pod uwagę w strategicznym podejściu do 
adaptacji, w szczególności poprzez zaproponowanie działań na rzecz wzmocnienia 
zdolności adaptacji w sektorze transportu; 

5. sądzi, że w niewystarczającym stopniu znane są i przewidywane skutki gospodarcze, 
społeczne i finansowe zastosowania środków przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym dla sektora transportu, podobnie jak skutki reorganizacji tego sektora 
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(np. w wyniku przesunięć modalnych oraz multimodalnych możliwości 
transportowania); podkreśla, że Komisja powinna opracować system gromadzenia 
danych dotyczących zmian w tym sektorze oraz określić wskaźniki wrażliwości
i metody wymiany sprawdzonych wzorców i doświadczeń w odniesieniu do różnych 
jego elementów (transport drogowy, kolejowy, lotniczy i morski);

6. przypomina projekt rezolucji w sprawie zielonej księgi w sprawie przyszłej polityki 
dotyczącej TEN-T z dnia 22 kwietnia 2009 r., w której podkreśla się, że zmiany 
klimatu oraz zrównoważony rozwój powinny zostać włączone do polityki
w dziedzinie infrastruktury dla wszystkich środków transportu w celu realizacji 
unijnych celów w zakresie zmniejszenia emisji CO2;

7. jest zdania, że w przeglądzie TEN-T należy uwzględnić fakt, ze projekty muszą mieć 
zdolność dostosowania się i stawić czoła konsekwencjom zmian klimatu;

8. podkreśla, że Komisja powinna w ramach nowego zrównoważonego planu mobilności 
miejskiej dla miast europejskich, opartego na dostosowaniu miast do skutków zmian 
klimatu, przeprowadzić ocenę wydajności poszczególnych środków transportu 
towarowego oraz sposobów zwiększenia interoperacyjności między różnymi środkami 
transportu w miastach;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz 
mobilności w miastach, która poprzez rozwijanie transportu publicznego, 
interoperacyjności oraz wykorzystywanie „inteligentnych” systemów transportu 
zmniejszy zatłoczenie w ruchu drogowym i zanieczyszczenie dużych aglomeracji 
miejskich; 

10. popiera działania, jakie zaproponowano w celu poprawy zdolności adaptacji 
infrastruktury fizycznej; podkreśla, że działania te muszą dotyczyć nie tylko budowy, 
ale również utrzymania infrastruktury, w szczególności transportowej, oraz zwraca się 
do Komisji o przewidzenie w programach pracy agencji wspólnotowych, które 
działają w obszarze bezpieczeństwa środków transportu, konieczności ponownej 
oceny bezpieczeństwa i norm technicznych w zależności od nowych skutków 
klimatycznych;

11. uważa, że zmiany klimatyczne wywrą szczególny wpływ na strefy górskie Unii, 
ponieważ postępują one najszybciej w tych wrażliwych regionach, co będzie miało 
skutki dla zatrudnienia, dostępności, eksploatacji ziemi, turystyki i infrastruktury, 
które uzasadniałyby przewidzenie w przedmiotowej białej księdze specjalnych działań 
na rzecz „poprawy zdolności adaptacji stref górskich”; w związku z tym proponuje 
Komisji opracowanie wspólnotowych wytycznych dotyczących dostosowania do 
zmian klimatu w strefach górskich – w kontekście ogólnej polityki zagospodarowania 
terenu stojącej wobec tego wyzwania – jako strefach geograficznych o szczególnej 
wrażliwości, takich jak obszary przybrzeżne i morskie;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia specjalnych środków ochrony 
stref przybrzeżnych i środowiska morskiego, zgodnie ze wspólną polityką morską, 
która w sposób zintegrowany należycie uwzględnia transport morski, ochronę 
środowiska morskiego oraz administrowanie i rozwój stref przybrzeżnych;
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13. wzywa Komisję, żeby inwestowała w badania naukowe i innowacje w celu 
dostosowania transportu i jego infrastruktury do skutków zmian klimatycznych
i trudnych warunków pogodowych, w szczególności w obszarach przybrzeżnych
i morskich, regionach górskich i obszarach podatnych na trzęsienia ziemi,
w połączeniu z badaniami naukowymi zmierzającymi do ograniczenia czynników 
wywołujących zmiany klimatyczne, obejmującymi m.in. programy dotyczące 
ekologicznych samochodów, „inteligentnych” systemów transportu oraz zarządzania 
ruchem drogowym;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania i wspierania 
długoterminowego zintegrowanego planowania w dziedzinie infrastruktury 
transportowej i energetycznej, a także zagospodarowania terenu;

15. zwraca się do Komisji o pilne działania sprzyjające polepszeniu stanu wiedzy
i obserwacji skutków zmian klimatu za pośrednictwem Europejskiej Agencji 
Środowiska, wspólnego ośrodka badawczego oraz Europejskiego Obserwatorium ds. 
Susz, wykorzystujące w miarę możliwości nowe technologie obserwacji satelitarnej 
oraz „inteligentne” systemy transportowe;

16. wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na wykazy kartograficzne oraz
o ocenę skutków na obszarach górskich i przybrzeżnych, gdzie zgodnie
z przewidywaniami wzrost temperatur i poziomu mórz mógłby w znaczący sposób 
wpłynąć na sektor turystyczny, od którego te regiony są w dużym stopniu uzależnione,
i do zaproponowania stosownych środków w razie potrzeby;

17. w odniesieniu do narzędzi i funduszy uważa, że działania zaproponowane w białej 
księdze są bardzo niejasne; zwraca się zatem do Komisji o uprzywilejowanie 
sposobów finansowania zgodnych z zasadą „zanieczyszczający płaci” dla wszystkich 
środków transportu; zwraca się do Komisji o uzupełnianie środków finansowych na 
dostosowanie do zmian klimatycznych poprzez wykorzystanie funduszy 
strukturalnych i części środków z europejskiego planu naprawy gospodarczej oraz 
poprzez przyznanie priorytetu finansowaniu rozwiązań dla wyzwania, jakim są 
zmiany klimatu, w następnych ramach finansowych dotyczących okresu po roku 2013
w celu przyczynienia się do powstania „zielonego” i trwałego wzrostu gospodarczego,
a także do tworzenia miejsc pracy i wspierania podmiotów z sektora transportu
i turystyki dzięki innowacjom i badaniom; podkreśla, że wszystkie środki transportu 
muszą stopniowo przejąć na siebie zewnętrzne koszty związane ze zmianami klimatu;

18. podkreśla, że polityka transportowa powinna być lepiej zintegrowana z innymi 
obszarami polityki, zwłaszcza z takimi jak bezpieczeństwo energetyczne, zaopatrzenie
w wodę, zagospodarowanie terenu, urbanistyka oraz zdrowie publiczne w celu 
opracowania systemowego podejścia do przystosowania się do zmian klimatu;

19. ocenia, że w zespole kierującym ds. wpływu i adaptacji należałoby przewidzieć udział 
posłów do PE pracujących we właściwych komisjach Parlamentu Europejskiego (w 
szczególności w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki);
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20. podkreśla, że traktat lizboński umożliwia Komisji podjęcie środków wsparcia lub 
środków koordynacyjnych w dziedzinie turystyki; zwraca się do Komisji
o zaproponowanie środków i działań pozwalających na określenie specjalnej strategii 
adaptacyjnej dla sektora działalności turystycznej (polepszenie wiedzy o skutkach 
zmian klimatycznych, polityka zapobiegania zagrożeniom i dostosowania się do 
zmian, jakie powodują, informacje skierowane do konsumentów itp.);

21. nalega na konieczność opracowania dostępnych, szczegółowych i kompleksowych 
informacji dla szerokiego ogółu społeczeństwa oraz podmiotów z sektora transportu
i turystyki na temat przyczyn i skutków zmian klimatu, a także na temat zmian, które 
skutki te mogłyby spowodować dla sposobów życia i przemieszczania się, sposobów 
podróżowania, organizacji tych sektorów, budowy i utrzymania infrastruktury, ich 
kosztów wykorzystania, zagospodarowania terenu lub zaopatrzenia w bogactwa 
naturalne; podkreśla, że zasadnicze jest zapewnienie stosownego finansowania tych 
kampanii informacyjnych oraz uwzględnienie potrzeby dostosowania przekazu do 
państw członkowskich i ich regionów.
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