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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że okazało się, iż kwota 8 mld EUR przyznana na realizację sieci TEN-
T na okres programowania 2007-2013 jest zdecydowanie niewystarczająca oraz że 
potrzebne są dodatkowe zasoby, aby sfinalizować sieć i pobudzić wzrost, tworzenie 
miejsc pracy i konkurencyjność UE;

1. zwraca uwagę na nadrzędną rolę sektora transportu UE, który jest kręgosłupem rynku 
wewnętrznego i stanowi podstawę swobodnego przepływu osób i towarów, jak również 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; wskazuje, że sektor transportu generuje 
6,3% PKB UE i zapewnia zatrudnienie 13 mln ludzi;

2. przypomina o ogromnych wyzwaniach finansowych i technologicznych, przed jakimi stoi 
sektor transportu, jeżeli chodzi o poprawę swoich możliwości w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, konkurencyjności oraz sieci;

3. podkreśla, że niezbędne są znaczące inwestycje w celu osiągnięcia głównego celu UE 
polegającego na ograniczeniu do 2050 r. emisji CO2 w sektorze transportu o 60% w 
stosunku do poziomów z 1990 r. oraz w celu wsparcia bardziej zrównoważonych 
rodzajów transportu, wzmocnienia transportu multimodalnego i propagowania 
zrównoważonej mobilności w miastach w oparciu o bezpieczeństwo transportu oraz 
zasady bezpieczeństwa i dostępności;

4. podkreśla nierówności w rozwoju infrastruktury transportowej między różnymi 
państwami członkowskimi oraz znaczenie rozwijania infrastruktury transportowej w 
nowych państwach członkowskich, a także wzywa Komisje i państwa członkowskie, aby 
starały się utworzyć jeden równomiernie rozwinięty europejski obszar transportowy;

5. podkreśla, że całkowita pula dostępnych środków na inwestycje transportowe w ramach 
kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) będzie miała decydujące znaczenie dla 
wdrożenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), jak również dla niezbędnych 
badań w dziedzinie transportu, aby Unia pozostała przemysłowym liderem w zakresie 
trwałej i innowacyjnej technologii transportowej; wzywa zatem państwa członkowskie do 
wsparcia wniosku Komisji;

6. zwraca uwagę, że transport i mobilność mają podstawowe znaczenie dla europejskiego 
rynku wewnętrznego i podkreśla w związku z tym, że Unia zamiast ograniczać powinna 
znacznie zwiększyć ukierunkowane inwestycje w infrastrukturę TEN-T oraz w badania w 
dziedzinie transportu, ponieważ takie inwestycje mogą znacznie i bezpośrednio 
przyczyniać się do przezwyciężania trudnych sytuacji gospodarczych poprzez pobudzanie 
konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE;

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” 
oraz zaproponowane zwiększenie obejmujące centralnie zarządzane przydziały środków 
dla TEN-T i uważa, że kwoty te są realistyczne i stanowią absolutne minimum; uważa, że 
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w celu wywołania oczekiwanego w obszarze transportu efektu dźwigni przydział środków 
powinien w idealnym przypadku stanowić co najmniej 10% szacowanych potrzeb (500 
mld EUR na TEN-T do 2020 r.) oraz że jeśli Rada zgodzi się na znaczne ograniczenie puli 
środków, trzeba będzie dokonać również gruntownego przeglądu listy wstępnie 
określonych projektów wymienionych w załączniku do instrumentu „Łącząc Europę”;

8. zwraca uwagę, że kwestie takie jak podział środków finansowych instrumentu „Łącząc 
Europę” między różne sektory, wielkość kwot wykorzystywanych dla instrumentów 
finansowych lub warunki przekazywania środków z Funduszu Spójności na infrastrukturę 
transportową w ramach instrumentu „Łącząc Europę” nie są częścią WRF, ponieważ 
podlegają zwykłej procedurze ustawodawczej dotyczącej instrumentu „Łącząc Europę”;

9. odnotowuje zamiar Komisji dotyczący większego wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, takich jak obligacje projektowe, w sektorze transportu; 
uważa, że zapewnią one efekt dźwigni względem budżetu UE, przyciągając innych 
inwestorów do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które są 
rentowne, ale nie otrzymują odpowiedniego finansowania z rynku; podkreśla, że mogłoby 
to zwiększyć finansowanie infrastruktury transportowej z europejską wartością dodaną;

10. apeluje do Komisji o zapewnienie koordynacji między instrumentem „Łącząc Europę” a 
innymi źródłami finansowania dostępnymi dla TEN-T, zwłaszcza z Funduszem Spójności 
i programem „Horyzont 2020”;

11. podkreśla, że dodatkowe 10 mld EUR z Funduszu Spójności powinno być centralnie 
zarządzane w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, aby dostarczyć wyraźnej wartości 
dodanej dla UE w projektach dotyczących infrastruktury transportowej TEN-T, zwłaszcza 
w krajach korzystających z Funduszu Spójności; zwraca uwagę na niedawne 
sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego1, zgodnie z którym środki 
finansowe z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych nie zawsze są 
wykorzystywane równie skutecznie; jest zdania, że należy zwrócić szczególną uwagę na 
trudności, jakie niektóre kraje mogą napotykać w odniesieniu do inżynierii projektów, jak 
i na geograficzną równowagę w dystrybucji projektów; podkreśla, że decyzja Komisji 
powinna się opierać na zasadzie inwestowania pieniędzy na terytorium kraju beneficjenta 
zgodnie z ustalonym projektem TEN-T, jak podano w załączniku I do instrumentu 
„Łącząc Europę”, i że w żadnym wypadku centralne zarządzanie dodatkową kwotą 10 
mld EUR z Funduszu Spójności nie może uniemożliwiać lub ograniczać udziału krajów 
objętych Funduszem Spójności we wdrażaniu i finansowaniu projektów transportowych w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”, poza tą kwotą 10 mld EUR z Funduszu Spójności;

12. nalega na to, aby WRF 2014-2020 zapewniały większą elastyczność budżetową, zarówno 
w ramach działów, jak między nimi; podkreśla zatem znaczenie pozostawienia 
instrumentu „Łącząc Europę” i polityki spójności we wspólnym dziale i przeciwstawia się 
koncepcji poddziałów;

13. wskazuje na konieczność skuteczniejszych zachęt do realizowania projektów, jak zasada 

                                               
1 Europejski Trybunał Obrachunkowy „Wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do 
współfinansowania infrastruktury transportowej portów morskich: czy środki są inwestowane skutecznie?” 
Sprawozdanie specjalne nr 4/2012 
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„wykorzystuj albo strać”, która zapewnia lepsze wdrażanie projektów;

14. podkreśla, że należy zachować realistyczny związek między liczbą projektów wstępnie 
określonych w załączniku do proponowanego rozporządzenia w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę” oraz kwoty finansowe dla tego instrumentu w kolejnych WRF;

15. podkreśla, że realizując unijne cele w zakresie trwałego wzrostu, trzeba zagwarantować 
odpowiednie finansowanie horyzontalnych priorytetów w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, a mianowicie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) 
i projektu badań zarządzania ruchem powietrznym w kontekście jednolitej europejskiej 
przestrzeni powietrznej (SESAR), w odniesieniu do których stałe inwestycje mają 
podstawowe znaczenie, aby zapewnić interoperacyjność, czyniąc unijną sieć transportową 
skuteczniejszą, bezpieczniejszą i bardziej konkurencyjną;

16. podkreśla znaczenie zapewnienia finansowania wszystkich ważniejszych programów 
rozwoju technologicznego – inicjatywy globalnego monitoringu środowiska i 
bezpieczeństwa (GMES), europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS), 
globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo (GNSS), itp. –, a także zwraca uwagę 
na konieczność utrzymania finansowania inicjatywy GMES w następnych wieloletnich 
ramach finansowych z uwagi na jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i 
bezpieczeństwa w sektorze transportu;

17. przypomina podstawowe strategiczne znaczenie projektu Galileo dla UE, którego 
beneficjentami są przede wszystkim technologia GNSS i praktyczne wdrażanie aplikacji 
ITS; nalega na zapewnienie odpowiedniego finansowania Galileo, ale nie kosztem 
budżetu TEN-T;

18. przyznaje, że Fundusz Spójności oraz Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) to podstawowe źródła finansowania transportu UE; podkreśla w związku z tym 
znaczenie zapewnienia lepszej integracji unijnych celów 2020 w funduszach 
strukturalnych, tak aby ukierunkować je na inteligentną i trwałą mobilność;

19. wskazuje na sukces programu Marco Polo, który równolegle z przejściem do gospodarki 
niskoemisyjnej dąży do przeniesienia przewozu towarów z dróg i na inne sposoby 
transportu oraz na sukces zintegrowanego europejskiego programu działań na rzecz 
żeglugi śródlądowej (NAIADES), a także uważa, że należy zapewnić tym projektom 
odpowiednie finansowanie w kolejnym okresie finansowania;

20. przypomina, że na mocy Traktatu z Lizbony turystyka stanowi nową kompetencję Unii i 
zwraca uwagę, że turystyka powinna w związku z tym znaleźć odzwierciedlenie w 
kolejnych WRF; podkreśla istotny wkład turystyki w gospodarkę europejską i fakt, że jest 
ona głównym rodzajem działalności gospodarczej w niektórych regionach oraz uważa, że 
europejska strategia na rzecz turystyki powinna uzyskać odpowiednie finansowanie na 
kolejny okres.

21. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji ustanawiający program na 
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME) (20142020); szczególnie podkreśla, że należy zdecydowanie poprzeć konkretne 
przydziały w wysokości 131 mln EUR na konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze 
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turystyki;

22. przypomina, że w następnych WRF należy uwzględnić zintegrowaną politykę morską, za 
pomocą odpowiedniego i długoterminowego instrumentu wsparcia finansowego dla tej 
polityki;

23. podkreśla zasadniczy wkład agencji transportowych we wspieranie celów UE z zakresu 
bezpieczeństwa i interoperacyjności oraz konieczność zapewnienia odpowiednich 
zasobów budżetowych umożliwiających realizację ich zadań..
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