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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie ponownego rozważenia zasadności budowy kolei dużej prędkości na trasie 
Lyon-Turyn1

1. Jednym z celów programu TEN-T jest usunięcie utrudnień i uzupełnienie brakujących 
połączeń w europejskich korytarzach sieci bazowej;

2. na odcinku Lyon-Turyn jest już linia, którą niedawno zmodernizowano i która mogłaby 
sprostać dowolnemu wzrostowi popytu; (tylko gdyby linia ta osiągnęła maksimum swoich 
możliwości, należałoby zbudować nową linię kolejową); jednak w ciągu minionych 20 lat 
rzeczywisty ruch był dziesięć razy mniejszy niż obecna przepustowość i jest mało 
prawdopodobne, by uległ natężeniu;

3. roboty budowlane i ich skutki środowiskowe wywołały powtarzające się sprzeciwy 
ludności mieszkającej w pobliżu miejsca realizacji projektu; 

4. w ciągu wielu lat w realizacji projektu następowały ciągłe opóźnienia, a szacunkowe 
koszty gwałtownie wzrosły; ponadto pojawiły się dowody na infiltrację wskazujące na to, 
że w realizację robót projektowych zaangażowane były organizacje przestępcze;

5. w związku z powyższym wzywa się Komisję do przeglądu metody oceny i ponownego 
rozważenia zasadności budowy kolei dużej prędkości, pamiętając, że celem powinno być 
jak najlepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz oszczędzanie zasobów 
finansowych UE i państw członkowskich, które należałoby raczej przeznaczyć na projekty 
o rzeczywistej wartości dodanej;

6. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


