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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu zaproponowany przez Komisję w dziedzinie 
transportu; ubolewa z powodu nieprzemyślanych cięć, których domaga się Rada; 
nalega, aby przeznaczono na sektor transportu UE ambitny budżet, w którym 
uwzględnione zostaną pojawiające się wyzwania i bieżące priorytety polityczne 
związane z polityką transportową UE;

2. uważa, że nadszedł czas na bardziej radykalne przekształcenie unijnego finansowania w 
dziedzinie transportu, aby do 2050 r. stworzyć bezemisyjny sektor transportu i by 
zagwarantować pełne poszanowanie porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju; podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma wysoki poziom finansowania, 
ukierunkowane na wyniki i sprawne wykorzystywanie funduszy z portfela 
transportowego programu „Horyzont 2020” oraz programy i wspólne przedsiębiorstwa 
realizujące te cele; podkreśla znaczenie projektów i programów w dziedzinie 
dekarbonizacji i cyfryzacji, domaga się odpowiedniego finansowania i ustalenia 
priorytetów; wzywa Komisję do promowania cyfryzacji w logistyce; uważa, że w 
reformie trzeba w pełni uwzględnić potrzeby słabszych grup społecznych i regionów, 
aby transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu; podkreśla, że 
finansowanie musi zapewnić poprawę połączeń transportowych i ich efektywności;

3. podkreśla, że polityka transportowa UE ma kluczowe znaczenie dla zrównoważenia 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego, w związku z czym pierwszeństwo 
należy przyznać jakości i zrównoważonemu charakterowi projektów oraz ich 
użyteczności dla obywateli i przedsiębiorstw, a nie ich ilości lub wielkości; podkreśla, 
że na politykę transportową UE należy przeznaczyć odpowiednie i wystarczające środki 
finansowe w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności 
w Europie, w tym w regionach bardziej oddalonych, oraz w celu zwiększenia inwestycji 
w badania naukowe i innowacje, a także w spójność społeczną i terytorialną; podkreśla, 
że należy wspierać przekrojowe podejście łączące politykę, finanse i procedurę 
administracyjną w celu osiągnięcia wzrostu wydajności w przypadku dużych projektów 
infrastrukturalnych;

4. podkreśla zasadniczą rolę, jaką polityka transportowa UE i unijne inwestycje w tej 
dziedzinie odgrywają we wspieraniu i zwiększaniu spójności terytorialnej, społecznej i 
gospodarczej w UE oraz w zapewnianiu terytorialnej dostępności wszystkich regionów 
UE, w tym regionów oddalonych, najbardziej oddalonych, wyspowych, peryferyjnych, 
górskich i przygranicznych, a także obszarów wyludnionych i słabo zaludnionych, oraz 
w zapewnianiu wzajemnych połączeń między tymi regionami;

5. wskazuje, że inwestycje publiczne w transport drogowy, kolejowy, lotniczy i morski 
wywierają pozytywny wpływ na rynek wewnętrzny i gospodarkę europejską, która musi 
stać się liderem światowym;

6. podkreśla, że polityka UE w dziedzinie infrastruktury transportowej musi położyć 
większy zintegrowany nacisk na trzy aspekty:
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– wzajemne połączenia między korytarzami, kompleksowa sieć oraz połączenia 
transgraniczne muszą być priorytetowe,

– intermodalność powinna być podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o 
projektach,

– interoperacyjność musi być warunkiem współfinansowania projektów 
transportowych;

7. przypomina, że tymczasowe porozumienie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego 
Program InvestEU1 zawiera ogólny przepis, dotyczący wszystkich rodzajów 
finansowania związanego z transportem, stanowiący, że „projekty niezgodne z 
realizacją celów klimatycznych nie kwalifikują się do wsparcia” oraz że wszystkie 
transakcje finansowe i inwestycyjne są „analizowane, by sprawdzić, czy mają wpływ na 
środowisko i klimat lub skutki społeczne, a jeśli tak, podlegają kontroli pod kątem 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju klimatycznego, środowiskowego i 
społecznego”; przypomina, że z Funduszu InvestEU należy wspierać inwestycje 
przyczyniające się do większej spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej w Unii 
oraz że, aby zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia 
finansowego, należy zmaksymalizować „synergie odpowiednich programów unijnych 
w takich dziedzinach jak transport, energia i cyfryzacja”; 

8. podkreśla, że oprócz kluczowej roli, jaką Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) odgrywa 
we wdrażaniu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i 
InvestEU, jest kluczowe, by przegląd jego polityki transportowej planowany na 2020 r. 
przygotował warunki do bardziej gruntownej reformy finansowania przez EBI sektora 
transportu; przypomina, że EBI udzielił pożyczek o wartości około 140 mld EUR na 
projekty transportowe w latach 2007–2018, z czego około 80 % dotyczy infrastruktury 
drogowej2; wzywa EBI do terminowego przedstawiania Parlamentowi sprawozdań na 
temat wszystkich etapów przeglądu polityki transportowej;

9. podkreśla fundamentalną rolę instrumentu „Łącząc Europę” w pobudzaniu rozwoju 
wysoko wydajnej sieci transeuropejskiej (TEN-T), zrównoważonej i wzajemnie 
połączonej w różnych obszarach infrastruktury transportu, energetyki i usług 
cyfrowych; ponownie stwierdza, że szybkie ukończenie sieci TEN-T przyczyniłoby się 
znacznie do spójności społeczno-ekonomicznej i terytorialnej Unii oraz do 
propagowania unijnych celów w zakresie dekarbonizacji; podkreśla, że instrument 
„Łącząc Europę” ma zasadnicze znaczenie dla inwestycji w zrównoważony 
długoterminowy wzrost gospodarczy, innowacje, spójność, konkurencyjność i 
tworzenie miejsc pracy w UE;

10. uważa, że można lepiej wydawać środki instrumentu „Łącząc Europę” w dziedzinie 
transportu przez dodatkowe zwiększenie puli funduszy przeznaczonych na bezemisyjne 
środki transportu; przypomina, że instrument „Łącząc Europę” jest niezwykle ważnym i 
kluczowym instrumentem finansowym w sektorze transportu, a w krótko- i 
długoterminowym planowaniu wydatków należy uwzględniać podejście zorientowane 

1 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
2 Europejski Trybunał Obrachunkowy – wprowadzenie do kontroli pt. „Drogi łączące regiony Europy”, s. 9 – 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
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na wyniki i dążyć do uzyskania wartości dodanej UE, zwłaszcza w odniesieniu do 
rozwoju i ukończenia budowy bazowej i kompleksowej sieci TEN-T; z zadowoleniem 
przyjmuje podejście Komisji do współfinansowania przywracania regionalnych 
transgranicznych połączeń kolejowych, które zostały zlikwidowane lub nie były 
obsługiwane3, oraz zachęca państwa członkowskie, regiony transgraniczne i Komisję do 
jeszcze intensywniejszej realizacji tych oddolnych projektów przyczyniających się do 
ponownego otwarcia granic w Unii tam, gdzie takie granice nadal istnieją; wzywa 
Komisję do znacznego zwiększenia kwoty zarezerwowanej w linii budżetowej 
instrumentu „Łącząc Europę” na sfinansowanie przywrócenia brakujących regionalnych 
połączeń kolejowych, które zlikwidowano lub przestano obsługiwać, pamiętając przede 
wszystkim o obszarach o niekorzystnym położeniu geograficznym; wzywa Komisję do 
uwzględnienia wciąż dużych różnic w rozwoju infrastruktury transportowej w całej UE; 
należy zapewnić dalszą intensywniejszą elektryfikację infrastruktury kolejowej oraz 
szybsze wprowadzanie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym 
(ERTMS); aby zapewnić zrównoważony i skuteczny system transportu towarowego, w 
budżecie instrumentu „Łącząc Europę” należy również uwzględnić środki mające 
ograniczać hałas powodowany przez kolejowy transport towarowy; uważa, że 
instrument „Łącząc Europę” powinien lepiej uwzględniać i promować transport morski; 
domaga się, aby przy przydzielaniu funduszy dostępnych dla sektora transportu 
zachować środki finansowe przeznaczone na instrument „Łącząc Europę”;

11. zwraca się do Komisji, aby do końca 2019 r. przedstawiła ocenę realizacji wszystkich 
zakontraktowanych projektów, w tym aktualną sytuację i prognozy dotyczące realizacji 
projektów i wniosków, aby umożliwić osiągnięcie poziomu wydatków w wysokości 
100 %, w tym z uwzględnieniem przesunięć środków;

12. przypomina, że finansowanie infrastruktury transportowej w ramach polityki spójności 
powinno służyć dążeniu do osiągnięcia traktatowego celu spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; podkreśla, że zdecentralizowane podejście jest ważne, a 
połączalność i dostępność obszarów wiejskich pozostaje wyzwaniem, któremu należy 
pilnie sprostać; wyraża zaniepokojenie faktem, że mało uwagi poświęca się 
przesunięciom międzygałęziowym w korzystaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności; podkreśla potrzebę dekarbonizacji 
funduszy UE również w odniesieniu do sektora transportu; zaleca zwiększenie 
inwestycji w ruch rowerowy i pieszy; po raz kolejny wzywa do zachowania 
przejrzystości finansowania unijnego w sektorze transportu, w szczególności w 
odniesieniu do wspólnych zasobów w zakresie zarządzania; wzywa Komisję do 
udostępnienia pełnych informacji o projektach transportowych, które otrzymały 
finansowanie z EFRR i Funduszu Spójności;

13. zwraca się do Komisji o przedstawienie do końca roku oceny wykorzystania środków 
finansowych UE w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, Funduszu Spójności i EFRR 
w odniesieniu do projektów transportowych, w tym poziomu zgodności ze strategiami 
transportowymi i uwarunkowaniami ex ante określonymi w umowach o partnerstwie;

3 Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal 
EU borders [Kompleksowa analiza istniejących transgranicznych połączeń kolejowych i brakujących połączeń 
na wewnętrznych granicach UE] 
(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf)
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14. zwraca się do Komisji, aby do końca 2019 r. przedstawiła ocenę stanu wykorzystania 
środków przeznaczonych na instrumenty finansowe, prognozy dotyczące ostatecznego 
poziomu absorpcji i propozycje działań pozwalających uzyskać poziom 100 %, z 
uwzględnieniem przesunięcia do innych linii budżetowych instrumentu „Łącząc 
Europę”;

15. zwraca się do Komisji o przedstawienie oceny wykorzystania kwot przeznaczonych na 
wdrożenie SESAR, stanu prac, przyszłych działań oraz wkładu projektów 
finansowanych z tych kwot we wdrożenie systemu SESAR w państwach 
członkowskich;

16. zachęca Komisję do wsparcia rewitalizacji wygodnych europejskich pociągów nocnych 
jako dodatkowej i zrównoważonej alternatywy dla przelotów na krótkich dystansach i 
długich podróży samochodem; wzywa Komisję do zbadania możliwości ewentualnego 
połączenia współfinansowania sieci EuroVelo z kompleksową siecią kolejową;

17. uważa, że transport morski jest alternatywą dla podejścia przewidującego wyłącznie 
transport drogowy; jest zdania, że konsekwencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/8024, w której określono limit zawartości siarki w paliwach morskich, 
będzie umocnienie zrównoważonego charakteru tego rodzaju transportu oraz że można 
poczynić dodatkowe postępy w dekarbonizacji tego sektora; stwierdza, że porty 
europejskie są węzłami multimodalnymi i punktami wjazdu dla ponad 90 % towarów 
wwożonych do Unii; apeluje do Komisji o większe promowanie i finansowanie tego 
środka transportu;

18. podkreśla, że cyfryzacja może sprawić, iż transport w UE stanie się bardziej 
inkluzywny, innowacyjny, wzajemnie połączony i zrównoważony; przypomina 
Komisji, jak ważne jest opracowanie nowej strategii Unii mającej za priorytet 
sprawiedliwą transformację i przekwalifikowanie pracowników, których stanowiska 
pracy staną się przestarzałe z powodu cyfryzacji sektora transportu;

19. w obliczu wciąż bardzo dużej liczby ofiar śmiertelnych i obrażeń odniesionych w 
wyniku wypadków drogowych oraz w świetle nowej dyrektywy w sprawie zarządzania 
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, która stanowi, że „państwa członkowskie 
zapewniają uwzględnienie potrzeb niechronionych użytkowników drogi”, domaga się, 
by Komisja i państwa członkowskie uznały za jeszcze większy priorytet finansowanie 
bezpieczeństwa pasażerów podróżujących różnymi środkami transportu oraz by 
koncentrowały się na bezpieczeństwie szczególnie narażonych uczestników ruchu 
drogowego, takich jak piesi, osoby z niepełnosprawnością, rowerzyści i użytkownicy 
innych środków transportu z kategorii mikromobilności, oraz na przesunięciu 
międzygałęziowym w kierunku bezpieczniejszych i czystszych środków transportu, 
takich jak transport kolejowy; wzywa Komisję do zapewnienia państwom 
członkowskim niezbędnej pomocy technicznej i administracyjnej w zakresie 
odpowiednich środków konserwacji istniejących dróg w ramach ich odpowiednich 
kompleksowych planów transportowych, aby poprawić jakość i bezpieczeństwo dróg;

20. uważa, że niezbędne jest silniejsze powiązanie finansowania transportu miejskiego z 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/802 z dnia 11 maja 2016 r. odnosząca się do redukcji 
zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 58).
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planami zrównoważonej mobilności miejskiej, by pobudzić transformację mobilności w 
miastach; apeluje o to, by te plany mobilności miejskiej sprzyjały multimodalności 
różnych zrównoważonych środków transportu oraz by zawarte w nich wyważone 
ustalenia społeczno-ekonomiczne gwarantowały, że obywatele europejscy nie będą 
dyskryminowani;

21. podkreśla, że rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej muszą przyczyniać się do 
zmniejszenia czasu przejazdu między miejscem pracy a miejscem zamieszkania, do 
zapewnienia interoperacyjności, do zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego 
dla ludności i zmniejszenia dominacji transportu prywatnego, a tym samym przyczyniać 
do zrównoważenia środowiskowego i klimatycznego oraz do rozwoju społeczeństwa; 
jest zdania, że z uwagi na różnorodność środków transportu publicznego na obszarach 
metropolitarnych w UE (w niektórych z nich systemy transportu są rozproszone, a 
systemy biletowe niezorganizowane, co podnosi koszty korzystania z nich) w budżecie 
na 2020 r. należy dążyć do skupienia się na problemach wynikających ze złożoności 
systemów biletowych w transporcie i wesprzeć wprowadzenie planu działania na rzecz 
jednolitego multimodalnego systemu biletowego;

22. apeluje o w pełni przejrzysty system finansowania i bardziej przejrzystą ocenę 
projektów, ze szczególnym uwzględnieniem udziału obywateli, społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji pozarządowych w przejrzystym procesie podejmowania 
decyzji i monitorowania realizacji dużych projektów o łącznej wartości inwestycji 
wynoszącej ponad 1 mld EUR; uważa, że finansowanie powinno być w szczególności 
przeznaczone na cele gwarantujące państwom członkowskim rzeczywistą wartość 
dodaną, zwłaszcza w wymiarze społecznym i środowiskowym;

23. przypomina, że inwestycje publiczne w infrastrukturę są szczególnie narażone na 
korupcję; podkreśla znaczenie zagwarantowania przejrzystego i konkurencyjnego 
procesu udzielania zamówień publicznych na zakrojone na szeroką skalę projekty 
infrastrukturalne finansowane przez UE; podkreśla, że instytucje zamawiające i oferenci 
chcący realizować te duże projekty muszą zawrzeć pakty na rzecz uczciwości, na mocy 
których przestrzeganie zobowiązań dotyczących najlepszych praktyk i przejrzystości 
monitorować będą osoby trzecie; przypomina, że na państwach członkowskich 
spoczywa główna odpowiedzialność za utworzenie systemu zarządzania, którego celem 
jest zapewnienie skutecznej i wydajnej realizacji projektów inwestycyjnych, oraz 
wzywa Komisję do zapewnienia niezbędnego wsparcia administracyjnego i 
technicznego w celu ułatwienia ich realizacji; wskazuje, że ważne jest również 
uwzględnianie w procedurach udzielania zamówień warunków socjalnych 
pracowników; wskazuje, że obecnie w całym sektorze transportu trudno jest znaleźć 
pracowników i, aby poradzić sobie z problemami w rekrutacji, trzeba poprawić warunki 
pracy;

24. uważa, że analizy kosztów i korzyści projektów transportowych nie mogą już 
koncentrować się na krótkoterminowych analizach gospodarczych, lecz na pełnym 
zrozumieniu wszystkich krótko- i długoterminowych kosztów zewnętrznych, na 
podstawie badania dotyczącego kosztów zewnętrznych i internalizacji kosztów 
opracowanego niedawno na zlecenie Komisji, zgodnie z którym szacunkowe łączne 
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koszty zewnętrzne w transporcie wynoszą około 1 bln EUR rocznie5;

25. wzywa Komisję do przyjęcia podejścia bardziej ukierunkowanego na wyniki, 
poszukiwania unijnej wartości dodanej i skupienia się w większym stopniu na celach 
politycznych, przy jednoczesnym określeniu kryteriów wyboru projektów pilotażowych 
i działań przygotowawczych, oraz przypomina o znaczeniu ich właściwego wdrażania;

26. ponownie podkreśla, że potrzebujemy silnej i odpowiednio dofinansowanej Agencji 
Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), w celu zadbania o 
bezpieczeństwo obywateli UE i przewodzenia wysiłkom podejmowanym w tym celu w 
skali globalnej (np. wyzwania związane z nowymi technologiami, cyberzagrożenia, 
zakłócanie globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego GNSS) oraz zapewnienia 
równowagi środowiskowej w sektorze transportu lotniczego przez zmniejszenie jego 
śladu środowiskowego (mniej hałasu i emisji, dekarbonizacja, gospodarka o obiegu 
zamkniętym), promowanie ochrony środowiska (środki łagodzące), rozwój 
innowacyjnych i zrównoważonych technologii (drony, samoloty elektryczne i 
hybrydowe, zrównoważone paliwa lotnicze), program oznakowania ekologicznego i 
multimodalną mobilność (tj. wzajemne połączenia infrastruktury kolejowej i lotniczej);

27. ubolewa, że rozszerzone zadania unijnych agencji ds. transportu – EASA, Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) i Agencji Kolejowej Unii Europejskiej 
(ERA) – nie zostały uwzględnione w budżecie na 2020 r., gdy tymczasem należy 
uwzględnić zwiększone zapotrzebowanie na zasoby finansowe i ludzkie w celu 
zapewnienia pełnej realizacji ich zadań; przypomina, że zgodnie z opinią Trybunału 
Obrachunkowego centralizacja działalności Europejskiej Agencji Kolejowej w jednym 
miejscu pozwoliłaby ograniczyć koszty dla budżetu UE;

28. zwraca uwagę na znaczenie projektów sprzyjających wspieraniu turystyki jako sektora, 
z którego pochodzi duża część PKB państw członkowskich i który ma wpływ 
gospodarczy na wzrost, konkurencyjność, zatrudnienie i rozwój społeczny; ubolewa, że 
w budżecie nie uwzględniono turystyki jako odrębnego obszaru polityki, i ponawia apel 
o przeznaczenie w kolejnych wieloletnich ramach finansowych specjalnych środków 
finansowych na odrębną linię budżetową poświęconą wyłącznie turystyce; wskazuje, że 
państwa członkowskie napotykają podobne wyzwania w sektorze turystyki, takie jak 
zarządzanie kryzysowe, konkurencja ze strony państw trzecich, zrównoważony 
charakter działalności turystycznej, wzmocnienie społeczności lokalnych i 
odizolowanych oraz przejście na gospodarkę bezemisyjną, i że w związku z tym 
wspólna polityka europejska tworzy znaczną wartość dodaną.

5 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities [Badanie 
na temat zrównoważonych opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej oraz internalizacji kosztów 
zewnętrznych w dziedzinie transportu] (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-
transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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