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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 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;

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;

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;

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;

5. szczególnie ubolewa nad faktem, że porównując infrastrukturę drogową z infrastrukturą 
kolejową, zwłaszcza w państwach objętych polityką spójności, wydaje się, że jeśli inwestycje 
w sektorze kolejowym będą nadal opóźniane, jak podkreślono w sprawozdaniu z realizacji 
polityki spójności w roku 2010, istnieje ryzyko, że dojdzie do jeszcze większego zaburzenia 
równowagi pomiędzy infrastrukturą drogową a kolejową;

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;

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; 

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 



PE450.650v01-00 4/4 PA\833859PL.doc

PL

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;


