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Poprawka 1
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że ułatwianie dostępu, 
wzmacnianie gospodarek regionalnych i 
osiąganie spójności należą również do 
celów programu Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) i są w pełni 
zgodne z potrzebą wydajnego transportu, 
potrzebą sprostania wyzwaniom 
związanym ze zmianami klimatu oraz z 
ogólnymi celami rynku wewnętrznego;

1. przypomina, że ułatwianie dostępu, 
wzmacnianie gospodarek regionalnych i 
lokalnych oraz osiąganie spójności należą 
również do celów programu 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
(TEN-T) i są w pełni zgodne z potrzebą 
wydajnego transportu, potrzebą sprostania 
wyzwaniom związanym ze zmianami 
klimatu oraz z ogólnymi celami rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 2
Ville Itälä

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że około 23,7% (82 mld 
euro) 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 euro na sieć 
priorytetową i 27,2 mld euro na część 
kompleksową); pozostałe środki zostaną 
zainwestowane w projekty krajowe, 
regionalne i lokalne, których nie 
zaznaczono na mapach TEN-T;

2. przypomina, że przeznaczone środki z 
Funduszu Spójności i funduszy 
strukturalnych należy rozdzielić, aby lepiej 
wspierać projekty TEN-T; przy rozdziale 
funduszy należy również uwzględnić 
projekty krajowe, regionalne i lokalne, 
których nie zaznaczono na mapach TEN-T;

Or. fi
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Poprawka 3
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o zaburzeniu równowagi w 
zakresie planowanych inwestycji 
transportowych pomiędzy różnymi 
środkami transportu (41 mld euro na 
infrastrukturę drogową w porównaniu 
z 23,6 mld euro na infrastrukturą kolejową 
i 0,6 mld euro na śródlądowe drogi 
wodne), co nie przyczynia się ani do 
wzmocnienia celów przesunięcia 
modalnego w zakresie zmniejszenia emisji 
CO2 ani też do zapewnienia sprawiedliwej 
i skutecznej współmodalności;

3. przypomina o rozdziale planowanych 
inwestycji transportowych pomiędzy różne 
środki transportu (41 mld euro na 
infrastrukturę drogową w porównaniu 
z 23,6 mld euro na infrastrukturą kolejową 
i 0,6 mld euro na śródlądowe drogi 
wodne), co w mniejszym stopniu
przyczynia się do wzmocnienia celów 
przesunięcia modalnego w zakresie 
zmniejszenia emisji CO2 oraz do 
zapewnienia sprawiedliwej i skutecznej 
współmodalności;

Or. en

Poprawka 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o zaburzeniu równowagi w 
zakresie planowanych inwestycji 
transportowych pomiędzy różnymi 
środkami transportu (41 mld euro na 
infrastrukturę drogową w porównaniu z 
23,6 mld euro na infrastrukturą kolejową i 
0,6 mld euro na śródlądowe drogi wodne), 
co nie przyczynia się ani do wzmocnienia 
celów przesunięcia modalnego w zakresie 
zmniejszenia emisji CO2 ani też do 
zapewnienia sprawiedliwej i skutecznej 
współmodalności;

3. wyraża ubolewanie z powodu
zaburzenia równowagi w zakresie 
planowanych inwestycji transportowych 
pomiędzy różnymi środkami transportu (41 
mld euro na infrastrukturę drogową w 
porównaniu z 23,6 mld euro na 
infrastrukturą kolejową i 0,6 mld euro na 
śródlądowe drogi wodne), co działa na 
niekorzyść tworzenia intermodalnego i 
zrównoważonego transportu 
europejskiego; życzy sobie w związku z 
tym, by środki europejskie przeznaczone 
na projekty w zakresie transportu 
kolejowego uczynić priorytetem oraz by 
największą część tych środków kierowano 
na obszary, gdzie infrastruktura drogowa 
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osiągnęła już wystarczający poziom 
rozwoju; 

Or. fr

Poprawka 5
Michel Dantin

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. 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;

4. ubolewa z powodu spowolnienia 
realizacji projektów transgranicznych oraz 
projektów infrastruktury kolejowej, 
spowodowanego brakiem środków 
pochodzących z Unii Europejskiej oraz 
zbyt dużym uzależnieniem od 
finansowania pochodzącego od państw 
członkowskich, co stwarza ryzyko, że sieć 
TEN T pozostanie zespołem 27 słabo 
powiązanych sieci krajowych;

Or. fr

Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. 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;

4. 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, a także podkreśla znaczenie 
ustanowienia powiązań między 
priorytetowymi projektami TEN-T oraz 
znaczenie intermodalności;

Or. ro
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Poprawka 7
Ville Itälä

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że przy budowie sieci 
TEN-T należy uwzględnić projekty, które 
wykraczają poza wewnętrzne granice UE;
przejścia graniczne odgrywają istotną rolę 
w sieci TEN-T, ponieważ zwykły 
konsensus polityczny w tej dziedzinie nie 
jest wystarczający – równie konieczna jest 
praktyczna realizacja, tak aby sieć mogła 
funkcjonować w regionach 
przygranicznych; należy ponadto 
uwzględnić przejścia graniczne na 
granicach zewnętrznych UE;

Or. fi

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie transportu w 
ogóle – oraz transportu kolejowego w 
szczególności – dla zapewnienia spójności 
terytorialnej, gospodarczej i społecznej, 
jak też propagowania transportu 
wydajnego z punktu widzenia ekologii, a 
także wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania budowy 
infrastruktury kolei dużych prędkości, 
która oferowałaby połączenia 
komunikacyjne pomiędzy stolicami 
wszystkich państw członkowskich; 

Or. ro
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Poprawka 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie brakiem 
szczegółowych informacji na temat 
trwającego procesu realizacji inwestycji w 
obszarze transportu; zastanawia się czy 
dokładniejsza ocena realizacji inwestycji 
nie uwydatniłaby poważnych opóźnień 
zaplanowanych inwestycji w zakresie
projektów TEN-T i nalega, szczególnie w 
świetle kryzysu gospodarczego, na 
dokładniejsze przestrzeganie ustalonego 
harmonogramu;

6. wyraża zaniepokojenie brakiem 
szczegółowych informacji na temat 
trwającego procesu realizacji inwestycji w 
obszarze transportu oraz opóźnieniami w 
realizacji większości uruchomionych 
projektów z zakresu TEN-T; apeluje w 
związku z tym o dokładniejszą ocenę
realizacji tych projektów i nalega, 
szczególnie w świetle kryzysu 
gospodarczego, na dokładniejsze 
przestrzeganie ustalonego harmonogramu;

Or. fr

Poprawka 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie brakiem 
szczegółowych informacji na temat 
trwającego procesu realizacji inwestycji w 
obszarze transportu; zastanawia się czy 
dokładniejsza ocena realizacji inwestycji 
nie uwydatniłaby poważnych opóźnień 
zaplanowanych inwestycji w zakresie 
projektów TEN-T i nalega, szczególnie w 
świetle kryzysu gospodarczego, na 
dokładniejsze przestrzeganie ustalonego 
harmonogramu;

6. wyraża zaniepokojenie brakiem 
szczegółowych informacji na temat 
trwającego procesu realizacji inwestycji w 
obszarze transportu; zastanawia się czy 
dokładniejsza ocena realizacji inwestycji 
nie uwydatniłaby poważnych opóźnień 
zaplanowanych inwestycji w zakresie 
projektów TEN-T i nalega, szczególnie w 
świetle kryzysu gospodarczego, na 
dokładniejsze przestrzeganie ustalonego 
harmonogramu; przypomina Komisji o 
rezolucji PE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w 
sprawie zielonej księgi na temat przyszłej 
polityki TEN-T, w której ust. 46 PE 
„wzywa Komisję i EBI, aby podobnie jak 
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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”;

Or. en

Poprawka 11
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

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

7. zwraca szczególną uwagę na europejską 
wartość dodaną 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;

Or. en

Poprawka 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że dokonuje się podziału 
środków przeznaczonych na transport 
pochodzących z Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych pomiędzy 
różnymi rodzajami transportu i sieciami 
transportowymi bez wystarczającego 
uwzględnienia celów Unii Europejskiej; 

Or. fr
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Poprawka 13
Dominique Riquet

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się zatem zwiększenia 
wszystkich funduszy udostępnianych na 
cele TEN-T przez zarezerwowanie
środków z Funduszu Spójności na 
projekty transportowe oraz przeznaczenie 
pewnej kwoty tych środków na rzecz sieci 
bazowej TEN-T, dzięki czemu 
wykorzystanie środków z Funduszu 
Spójności byłoby skuteczniejsze i bardziej 
spójne z celami UE w zakresie zmian 
klimatu i zrównoważonego rozwoju, a 
realizacja sieci TEN-T bardziej wydajna;

8. domaga się zatem większego
uwzględnienia europejskiej polityki 
transportowej, a w szczególności TEN-T 
przy rezerwowaniu środków 
przeznaczonych na politykę spójności, 
dzięki czemu wykorzystanie tych środków 
byłoby skuteczniejsze i bardziej spójne z 
celami UE w zakresie zmian klimatu i 
zrównoważonego rozwoju, a realizacja 
sieci TEN-T bardziej wydajna; zwraca się 
do Komisji o rozważenie możliwości 
wprowadzenia w ramach polityki 
spójności kryteriów podziału i 
warunkowości, które w większym stopniu 
uwzględniałyby interes europejski sieci
transportowych;

Or. fr

Poprawka 14
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się zatem zwiększenia 
wszystkich funduszy udostępnianych na 
cele TEN-T przez zarezerwowanie 
środków z Funduszu Spójności na
projekty transportowe oraz przeznaczenie
pewnej kwoty tych środków na rzecz sieci 
bazowej TEN-T, dzięki czemu 
wykorzystanie środków z Funduszu 
Spójności byłoby skuteczniejsze i bardziej 
spójne z celami UE w zakresie zmian 

8. domaga się zatem zwiększenia 
wszystkich funduszy udostępnianych na 
cele TEN-T i innych projektów 
transportowych oraz przeznaczenia
pewnej kwoty tych środków na rzecz sieci 
bazowej TEN-T, dzięki czemu 
wykorzystanie środków z Funduszu 
Spójności byłoby skuteczniejsze i bardziej 
spójne z celami UE w zakresie zmian 
klimatu i zrównoważonego rozwoju, a 



PE454.469v01-00 10/12 AM\850461PL.doc

PL

klimatu i zrównoważonego rozwoju, a 
realizacja sieci TEN-T bardziej wydajna;

realizacja sieci TEN-T bardziej wydajna;

Or. en

Poprawka 15
Michel Dantin

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. domaga się zatem zwiększenia 
wszystkich funduszy udostępnianych na 
cele TEN-T przez zarezerwowanie 
środków z Funduszu Spójności na projekty 
transportowe oraz przeznaczenie pewnej 
kwoty tych środków na rzecz sieci bazowej 
TEN-T, dzięki czemu wykorzystanie 
środków z Funduszu Spójności byłoby 
skuteczniejsze i bardziej spójne z celami 
UE w zakresie zmian klimatu i 
zrównoważonego rozwoju, a realizacja 
sieci TEN-T bardziej wydajna;

8. domaga się zatem zwiększenia 
wszystkich funduszy udostępnianych na 
cele TEN-T przez zarezerwowanie 
środków z Funduszu Spójności na 
transgraniczne lub intermodalne projekty 
transportowe oraz przeznaczenie pewnej 
kwoty tych środków na rzecz sieci bazowej 
TEN-T, dzięki czemu wykorzystanie 
środków z Funduszu Spójności byłoby 
skuteczniejsze i bardziej spójne z celami 
UE w zakresie zmian klimatu i 
zrównoważonego rozwoju, a realizacja 
sieci TEN-T bardziej wydajna;

Or. fr

Poprawka 16
Ville Itälä

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny bardziej niż dotychczas skupić się 
na właściwym wykorzystaniu środków z 
unijnego Funduszu Spójności, ponieważ 
margines błędu w niektórych państwach 
UE jest bardzo duży; 

Or. fi
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Poprawka 17
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że wykorzystanie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w sektorze transportu 
drogowego oraz powiązań tego sektora z 
innymi rodzajami transportu w istotny 
sposób przyczyni się do poprawy 
efektywności energetycznej i 
bezpieczeństwa transportu drogowego, a 
także wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do czuwania nad 
skoordynowanym i skutecznym 
wdrażaniem inteligentnych systemów 
transportu w całej Unii oraz do ich 
wspierania poprzez przeznaczanie na ten 
cel odpowiednich środków finansowych;

Or. ro

Poprawka 18
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych w zakresie dobrej praktyki 
konsultacji publicznych w odniesieniu do 
dużych projektów służących interesowi 
ogółu; celem jest uniknięcie nierzadko 
występujących sytuacji, w których 
partykularne interesy są przyczyną 
blokowania realizacji projektów 
transportowych służących interesowi 
ogółu, co prowadzi do mniej efektywnego 
wykorzystania funduszy oraz wstrzymania 
realizacji celów polityki spójności i 
polityki transportowej;
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Or. en

Poprawka 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8b. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich, by przy okazji przeglądu 
śródokresowego perspektywy finansowej 
na lata 2007–2013, który umożliwia 
państwom członkowskim dokonanie 
przeglądu ich programów operacyjnych, 
nadały większą wagę projektom o 
priorytetowym znaczeniu dla transportu 
transeuropejskiego;

Or. ro


