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WSKAZÓWKI

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

1. przypomina, że transport ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki europejskiej, ponieważ 
umożliwia mobilność transgraniczną osób, towarów i wiedzy; podkreśla, że transport 
stanowi wektor równości i mobilności społecznej, w szczególności dla osób młodych, 
ponieważ daje możliwości wymiany, szczególnie w wiedzy i szkoleń;

2. podkreśla, że finansowanie transportu powinno przyczynić się do lepszej integracji tego 
sektora z korzyścią dla bardziej wydajnego społeczeństwa pod względem gospodarki, 
bezpieczeństwa, interesów społecznych i środowiska;

3. ubolewa nad faktem, że środki na zobowiązania zaproponowane przez Komisję w 
projekcie budżetu stanowią minimum niezbędne do utrzymania tempa wdrażania polityki 
i prawodawstwa Unii Europejskiej w dziedzinie transportu i turystyki; jest zdania, że w 
świetle kryzysu związanego z wulkanem Eyjafjallajökull, który całkowicie sparaliżował 
Europę, istnieje większa niż kiedykolwiek potrzeba przeglądu finansowania europejskiego 
sektora transportu, aby zagwarantować, że będzie on dysponował zasobami potrzebnymi 
do utworzenia alternatywnej, uzupełniającej sieci, która uniemożliwiłaby ponowne 
wystąpienie takiej sytuacji zagrażającej konkurencyjności i wzrostowi gospodarczemu;

4. w świetle nowej procedury budżetowej i sytuacji gospodarczej przyznaje, że trzeba 
określić priorytety polityczne; podkreśla jednak, że ważne jest, aby uniknąć braków w 
środkach na pokrycie płatności, i że w razie konieczności potrzebne będzie przyjęcie 
budżetu korygującego;

5. przypomina, że w perspektywie ożywienia gospodarki europejskiej inwestycje w 
transport, w szczególności w transeuropejską sieć transportowa (TEN-T), odgrywają 
zasadniczą rolę zarówno jako impuls do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, jak i 
wsparcie gospodarczych interesów Unii; w związku z tym uważa, że należy rozważyć 
wszystkie możliwe mechanizmy finansowania – w tym utworzenie europejskiego 
funduszu transportowego, który należy włączyć do wieloletnich ram finansowych – aby 
umożliwić pomyślne zakończenie jak największej liczby projektów,;

6. przywiązuje wielką wagę do inwestycji na rzecz bezpieczeństwa we wszystkich środkach 
transportu ;

7. podkreśla, że sektor transportu ma duży potencjał w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu i zachęca Komisję do priorytetowego traktowania środków „dekarbonizacji” we 
wszystkich środkach transportu, w oparciu o cele pakietu dotyczącego energii i klimatu, 
zwłaszcza poprzez zachęcanie do łączenia wszystkich środków transportu i 
wykorzystywanie w większym stopniu technologii ITS; 

8. uważa, że wkład Unii w budżet agencji zajmujących się transportem powinien być 
proporcjonalny do ich dodatkowych obowiązków oraz do politycznego priorytetu, jaki 
daje się zwiększeniu bezpieczeństwa w kolejnictwie i lotnictwie, oraz zwalczaniu 
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zanieczyszczenia mórz w następstwie niedawnych poważnych wypadków;

9. zwraca również uwagę na konieczność zagwarantowania takich samych i transparentnych 
praw wszystkim pasażerom wszystkich środków transportu; podkreśla potrzebę 
stworzenia punktu kompleksowej informacji i rezerwacji dla wszystkich  środków 
transportu, oferującego jasne informacje o podróży i prawach pasażera w celu ułatwienia 
swobodnego przemieszczania się;

10. wyraża zadowolenie z faktu, że traktat lizboński umożliwia utworzenie wielorocznego 
programu na rzecz turystyki; uważa, że w oczekiwaniu na ten program należy przedłużyć 
i nasilić obecne działania przygotowawcze.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wstęp

Rok 2011 jest piątym rokiem budżetowym okresu objętego wieloletnimi ramami finansowymi 
na lata 2007-2013, przy czym wciąż nie rozpoczęto śródokresowego przeglądu tych ram 
finansowych. W pozycji 1 a ram finansowych „Konkurencyjność na rzecz zatrudnienia”, 
która dotyczy transportu i turystyki, przewidziano elastyczność w wysokości 50,1 mln euro w 
roku 2011.

W tym roku budżetowym, w kontekście kryzysu i obostrzeń, wszedł w życie traktat lizboński.  
Znacznie zmienia on procedurę budżetową, która przewiduje już tylko jedno czytanie, po 
którym może nastąpić procedura pojednawcza co stawia Parlament Europejski na równi z 
Radą. Ponadto turystyka należy teraz w pełni do kompetencji Unii Europejskiej, co stwarza 
podstawę prawną do jej finansowania.

Sektory transportu i turystyki, które kryzys gospodarczy dotknął w sposób szczególny, a 
stanowią ponad 10% PKB i 20% ogólnych emisji CO2 w UE, zasługują na to, aby w ramach 
obecnego roku budżetowego poświęcić im szczególną uwagę.

I. Budżet przeznaczony na transport

Tytuł 6 budżetu Komisji Europejskiej, zatytułowany „Mobilność i transport”1 skupia 
wszystkie linie budżetowe dotyczące unijnej polityki transportu. W projekcie budżetu (PB) na 
rok budżetowy 2011 Komisja Europejska proponuje zwiększyć o 10,5% środki przeznaczone 
na zobowiązania, które z 1 407,5 mln euro w 2010 r.  wzrosłyby do 1 555,4 mln euro w 
2011 r. Komisja przewiduje natomiast zmniejszenie o 1,7% środków przeznaczonych na 
płatności, które z 1 224,2 mln euro w 2010 r. zmniejszyłyby się do 1 203,1 mln euro w 2011 
r.

1) Wydatki administracyjne (linia 06 01)

Komisja postarała się zmniejszyć swoje wydatki administracyjne o 2,4 mln euro, aby 
umożliwić zwiększenie budżetu agencji2.

Jeśli chodzi o Agencję TEN-T, budżet przewidziany w PB wydaje się odpowiedni.

2) Agencje

Komisja Europejska podkreśla, że w następstwie cięć dokonanych w pozycji 1 a ram 
finansowych na lata 2007-2013, aby zapewnić środki finansowe na program Galileo, trzy 

1 W 2011 roku tytuł 6 został poświęcony jedynie transportowi, chociaż w poprzednich latach budżetowych 
obejmował on również energię.
2 Kiedy wymienia się liczby, nie podając środków na zobowiązania lub na płatności, chodzi o środki 
niezróżnicowane, gdzie środki na zobowiązania i na płatności wynoszą tyle samo.
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agencje działające w dziedzinie transportu będą musiały odczuć dotkliwy brak środków 
finansowych (szacowany na 20 mln euro) w 2011, 2012 i 2013 r., pomimo że w ostatnich 
latach działalność tych agencji została poszerzona o dodatkowe zadania. 

– Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (pozycja 06 02 01)

Na rok 2011 w PB przewidziano, że Unia wniesie ogólny wkład w wysokości 34,4 mln euro. 
Szacuje się, że w 2011 r. wyniosą one prawie 92 mln euro.

Agencja szacuje, że w 2011 r. ogólny wkład UE powinien wynosić 37,7 mld euro, aby 
zapewnić przygotowanie i wdrożenie w latach 20122013 pakietów lotniczych przyjętych w 
roku 2008 i 20091.

– Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (pozycja 06 02 02)

Na rok 2011 w PB przewidziano, że Unia wniesie ogólny wkład w wysokości 54,9 mln euro. 
Agencja uważa, że wkład ten powinien wynosić 56,6 mln euro przeznaczonych na środki na 
zobowiązania i 57,6 mln euro przeznaczonych na środki na płatności, aby pokryć koszty 
zwiększenia liczby baz danych, którymi agencja ta będzie miała zarządzać w 2011 r. 
(SafeSeaNet, THETIS, EQUASIS itp.).

– Europejska Agencja Kolejowa (pozycja 06 02 08)

W PB przewidziano na rok 2011 ogólny wkład unijny w wysokości 25,3 mn euro, natomiast 
agencja uważa, że powinien on wynosić 27 mln euro. Odpowiednie finansowanie agencji jest 
niezbędne, aby realizować ważne programy europejskie takie jak Safety, Interop i ERTMS, a 
tym samym aby zwiększać współdziałanie i bezpieczeństwo.

3) Program Marco Polo (pozycje 06 02 06 i 06 02 07)

W PB przewidziano zwiększenie środków na zobowiązania o 1,9 mln euro i utrzymanie na 
tym samym poziomie środków na płatności przeznaczonych na program Marco Polo II, co 
wydaje się być dostosowane do obecnych potrzeb. Realizacja tego programu bardzo się 
spowolniła ze względu na kryzys gospodarczy, lecz perspektywa na wykorzystanie środków 
powinna poprawić się począwszy od 2010 r. Należy jednak uważnie śledzić, jak przebiega 
realizacja programu.

4) Sieci transeuropejskie (pozycja 06 03)

W PB utrzymano środki na płatności na 2011 r. na tym samym poziomie co w roku 2010, lecz 
znacznie zwiększono środki na zobowiązania +17,1%). W 2010 r. wynosiły one 1 048,8 mln 
euro, a w 2011 r. wyniosą 1 228,2 mln euro.

Priorytetowe sieci, a zwłaszcza punkty graniczne, odczuwają brak środków.  Oprócz 

1 Rozporządzenia Rady 216/2008 i 1108/09, które poszerzają zadania agencji o bezpieczeństwo lotnicze na 
lądowiskach, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej. Te nowe zadania obejmują w 
szczególności tworzenie regulacji i prowadzenie kontroli standaryzacyjnych.
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specjalnych środków przeznaczonych na TEN-T, należałoby zastanowić się nad wdrożeniem 
wspólnych działań, aby zwiększyć zdolność finansowania w tej dziedzinie.

5) Działania wspierające europejską politykę transportową i ochronę praw pasażerów (06 
02 03)

Środki te działania w PB na 2011 r. pozostają na tym samym poziomie co w roku 2010.

6) Wspólne przedsiębiorstwo SESAR (linie 06 03 05 i 06 06 02 03)

Tytuł 6 obejmuje dwie linie budżetowe przeznaczone na SESAR, które stanowią dwa źródła 
finansowania przeznaczone na lata 2007-2013 na ramowy program badawczy i program TEN-
T.

Kwoty przewidziane w PB wydają się zadowalające. Zostaną one głównie przeznaczone na 
finansowanie badań, rozwijanie i zatwierdzanie nowych systemów ATM (Air Traffic 
Management).

7) Badania naukowe związane z transportem (linia 06 06)

Przewidziane w PB zmniejszenie środków na zobowiązania i płatności jest spowodowane 
przesunięciem wydatków na badania naukowe związane z programem Galileo do tytułu 2 
budżetu Komisji (Przedsiębiorstwa). 

8) Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

Jak wspomniał wiceprzewodniczący S. Kallas, w związku z niedawnym wybuchem wulkanu, 
należałoby rozważyć możliwość wprowadzenia zintegrowanego europejskiego systemu 
informacji i rezerwacji wspólnego dla wszystkich środków transportu pasażerów. Należałoby 
zainicjować te działania odpowiednim programem pilotażowym.

II. Budżet przeznaczony na turystykę

Chociaż od chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony turystyka należy w pełni do 
kompetencji Unii Europejskiej, to PB nie przewiduje odrębnego budżetu dla turystyki. 
Komisja Europejska po prostu powtarza istniejące działania przygotowawcze w tej dziedzinie, 
które znajdują się w tytule 2 budżetu Komisji Europejskiej zatytułowanym 
„Przedsiębiorstwa”.

Aby rozwinąć działania UE w dziedzinie turystyki, w 2011 r. należy kontynuować, a nawet 
nasilić działania przygotowawcze „Turystyka socjalna” i „Zrównoważona turystyka”. 
Ponadto utworzenie dwóch nowych projektów pilotażowych  – „Turystyka przemysłowa” i 
„Turystyka europejska i szlaki dziedzictwa kulturowego” – byłoby prawdziwą wartością 
dodaną przy promowaniu specyfiki kultury i dziedzictwa poszczególnych regionów Europy.

Uwagi końcowe
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Powyższe uwagi oparte są na projekcie budżetu na rok budżetowy 2011. Oczekujemy 
stanowiska Rady, które zostanie przyjęte w połowie lipca. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej zaproponuje główne zmiany do tego stanowiska. Zastrzega on sobie 
szczególnie prawo do złożenia poprawek w przypadkach, w których Rada dokona 
jednakowych cięć ryczałtowych, bez względu na potrzeby, rzeczywistą sytuację oraz 
priorytetowe dla Parlamentu Europejskiego działania w odniesieniu do każdej linii 
budżetowej.
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