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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że ułatwianie dostępu, wzmacnianie gospodarek regionalnych i lokalnych 
oraz osiąganie spójności to cele programu transeuropejskiej sieci transportowej
(TEN-T) w pełni zgodne z potrzebą stworzenia wydajnego transportu, potrzebą 
sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu oraz z ogólnymi celami 
rynku wewnętrznego;

2. przypomina, że około 23,7% (82 mld EUR) przydziału środków z Funduszu Spójności 
i funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 jest przeznaczone na transport, jednak 
tylko połowa tych środków zostanie przeznaczona na projekty TEN-T (17 mld EUR 
na sieć priorytetową i 27,2 mld EUR na część kompleksową), druga połowa natomiast 
będzie przeznaczona na inwestycje w projekty krajowe, regionalne i lokalne, 
nieumieszczone na mapach TEN-T;

3. wyraża zaniepokojenie niskim poziomem płatności w stosunku do przewidzianych 
kwot, gdyż po upływie połowy okresu budżetowego obejmującego lata 2007-2013 
wydano jedynie 19% środków;

4. ubolewa nad zaburzeniem równowagi w zakresie planowanych inwestycji 
transportowych pomiędzy różnymi środkami transportu (41 mld EUR na infrastrukturę 
drogową w porównaniu z 23,6 mld EUR na infrastrukturą kolejową oraz 0,6 mld EUR 
na śródlądowe drogi wodne), co niekorzystnie wpływa na stworzenie 
zrównoważonego systemu europejskiego transportu intermodalnego; ma zatem 
nadzieję, że funduszom europejskim przeznaczonym na projekty transportu 
kolejowego przyznane zostanie pierwszeństwo i będą one zwiększane w miejscach, 
gdzie infrastruktura drogowa jest już wystarczająco rozwinięta;

5. ubolewa z powodu tendencji do zwlekania z uruchomieniem projektów 
transgranicznych oraz projektów infrastruktury kolejowej, co stwarza ryzyko, że sieć 
TEN-T pozostanie zespołem 27 słabo powiązanych sieci krajowych, i podkreśla, jak 
ważne jest stworzenie powiązań pomiędzy priorytetowymi projektami TEN-T oraz 
jakie znaczenie ma kwestia intermodalności;

6. przypomina, że podczas tworzenia sieci TEN-T należy uwzględnić projekty, które 
wykraczają poza wewnętrzne granice UE; zauważa, że przejścia graniczne stanowią 
wyzwanie dla sieci TEN-T, gdyż odnoszący się do nich polityczny konsensus jest 
niewystarczający, niezbędna jest również praktyczna realizacja w celu zapewnienia 
właściwego funkcjonowania sieci nawet w regionach transgranicznych; dodatkowo 
zauważa, że należy zwrócić uwagę na przejścia graniczne na zewnętrznych granicach 
UE;

7. szczególnie ubolewa nad faktem, iż porównując infrastrukturę drogową 
z infrastrukturą kolejową, zwłaszcza w państwach objętych polityką spójności, 
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wyraźnie widać, że dalsze opóźnianie inwestycji w sektorze kolejowym stwarza 
ryzyko zwiększenia zaburzenia równowagi pomiędzy infrastrukturą drogową 
a kolejową, co podkreślono w sprawozdaniu z realizacji polityki spójności w roku 
2010;

8. podkreśla znaczenie transportu, a szczególnie transportu kolejowego, dla 
zagwarantowania spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej oraz dla 
promowania transportu efektywnego ekologicznie oraz wzywa Komisję Europejską 
i państwa członkowskie, aby popierały rozwój infrastruktury dla kolei wysokich 
prędkości łączących stolice wszystkich państw członkowskich;

9. wyraża zaniepokojenie brakiem szczegółowych informacji na temat inwestycji 
realizowanych w obszarze transportu i opóźnieniami, które pojawiły się w przypadku 
większości obecnie realizowanych projektów TEN-T; w związku z tym wzywa do 
dokładniejszej oceny realizacji wspomnianych projektów i nalega, szczególnie 
w świetle kryzysu gospodarczego, na dokładniejsze przestrzeganie ustalonego 
harmonogramu; przypomina Komisji Europejskiej o rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zielonej księgi na temat TEN-T, 
w której w pkt 46 Parlament „wzywa Komisję i EBI, aby podobnie jak w przypadku 
współfinansowania sieci TEN-T, również w przypadku współfinansowania projektów 
TEN-T ze środków regionalnych, spójności i EBI przedstawiały Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie co roku wykaz konkretnych współfinansowanych projektów”;

10. zwraca szczególną uwagę na europejską wartość dodaną sieci TEN-T, która jest 
szczególnie widoczna w obrębie transgranicznych odcinków projektów oraz ich 
powiązań z projektami w zakresie krajowej infrastruktury drogowej, kolejowej 
i śródlądowych dróg wodnych; 

11. podkreśla, że środki z Funduszu Spójności i fundusze strukturalne przeznaczone na 
transport są rozdzielane pomiędzy poszczególne rodzaje transportu i sieci przy 
niewystarczającym uwzględnieniu celów Unii Europejskiej;

12. wzywa zatem, aby europejska polityka transportowa – szczególnie polityka TEN-T –
była w większym stopniu brana pod uwagę przy rozdzielaniu środków w ramach 
polityki spójności, dzięki czemu wykorzystanie tych funduszy będzie skuteczniejsze 
i spójniejsze z celami w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, 
a realizacja sieci TEN-T bardziej wydajna;  w związku z polityką spójności wzywa 
Komisję Europejską, aby w przyszłości rozważyła możliwość przyjęcia kryteriów 
rozdziału i warunkowości, które będą w sposób pełniejszy uwzględniały europejski 
interes sieci transportowych;

13. podkreśla, że państwa członkowskie powinny skoncentrować się – w większym 
stopniu niż dotychczas – na zagwarantowaniu, że środki z Funduszu Spójności UE są 
wykorzystywane na odpowiednie cele, gdyż w przypadku niektórych państw 
członkowskich UE margines błędu jest dość duży;

14. podkreśla, że wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych do sektora 
transportu oraz interfejsów do innych rodzajów transportu przyczyni się znacząco do 
poprawy wydajności energetycznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
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a ponadto wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o wprowadzenie 
inteligentnych systemów transportowych w sposób skoordynowany i skuteczny 
w całej Unii oraz o przeznaczenie na ten cel odpowiednich środków;

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przy okazji śródokresowego przeglądu 
wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, który umożliwia państwom 
członkowskim ponowną ocenę programów operacyjnych, rozważyły możliwość 
przypisania większej wagi priorytetowym projektom w dziedzinie transportu 
transeuropejskiego.
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