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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji 
Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie propozycji mandatu 
dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej1,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie mandatu do 
prowadzenia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem2,

– uwzględniając Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii z dnia 24 
stycznia 2020 r. oraz deklarację polityczną określającą ramy przyszłych stosunków3,

– uwzględniając projekt tekstu umowy w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym 
Królestwem opublikowany w dniu 19 marca 2020 r.4,

Kwestie horyzontalne

1. podkreśla, że planowane partnerstwo, wypracowane na podstawie ścisłych powiązań 
gospodarczych między Zjednoczonym Królestwem a UE i ich wspólnych interesów, 
powinno zapewnić stałą i niezakłóconą łączność wszystkich rodzajów transportu, z 
zastrzeżeniem wzajemności, oraz równe warunki działania, w szczególności w 
odniesieniu do norm społecznych oraz norm zatrudnienia i ochrony środowiska;

2. przypomina, że Zjednoczone Królestwo jako państwo trzeci nie może korzystać z takich 
samych praw i przywilejów jak państwo członkowskie; uważa, że przyszła współpraca 
ze Zjednoczonym Królestwem powinna obejmować projekty transportowe będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz sprzyjać dobrym transgranicznym 
warunkom handlowym i biznesowym; podkreśla, że warunki te powinny ułatwiać 
działalność małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), wspierać je oraz gwarantować, 
że nie będą musiały borykać się z dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi;

3. uważa, że udział Zjednoczonego Królestwa w unijnych transgranicznych programach 
badawczych i rozwojowych w dziedzinie transportu powinien być rozpatrywany na 
podstawie wspólnych interesów;

4. przypomina, że ważne jest, aby Komisja była jedynym negocjatorem UE podczas 
negocjacji oraz by państwa członkowskie nie podejmowały żadnych negocjacji 

1 P9_TA(2020)0033
2 Decyzja Rady upoważniająca do podjęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej dotyczących nowej umowy o partnerstwie (5870/20) oraz załącznik do decyzji Rady upoważniającej 
do rozpoczęcia negocjacji dotyczących nowej umowy o partnerstwie ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej (5870/20 ADD 1 REV 3).
3 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7).
4 UKTF(2020)14.
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dwustronnych; wzywa jednak Komisję, by w ostatecznej kompleksowej umowie 
reprezentowała interesy każdego państwa członkowskiego;

5. podkreśla, że prawa i przywileje pociągają za sobą zobowiązania oraz że poziom 
dostępu do jednolitego rynku UE powinien w pełni odpowiadać zakresowi zbieżności 
przepisów i zobowiązań uzgodnionych w odniesieniu do przestrzegania równych 
warunków działania w celu zapewnienia otwartej i uczciwej konkurencji oraz że 
powinien on opierać się na wspólnych normach minimalnych obowiązujących UE-27;

6. popiera wytyczne negocjacyjne, zgodnie z którymi Gibraltar nie zostanie włączony w 
terytorialny zakres stosowania umów, które zostaną zawarte między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, a wszelkie odrębne umowy będą wymagały uprzedniej 
zgody Królestwa Hiszpanii;

Lotnictwo

7. przypomina, że lotnictwo jest jedynym rodzajem transportu, dla którego Światowa 
Organizacja Handlu (WTO) nie przewidziała żadnego rezerwowego rozwiązania 
prawnego, w przypadku gdyby nie osiągnięto porozumienia przed zakończeniem okresu 
przejściowego;

8. uważa, że planowane partnerstwo powinno obejmować ambitny i kompleksowy 
rozdział dotyczący transportu lotniczego, który zapewniłby poszanowanie 
strategicznych interesów UE oraz zawierałby odpowiednie przepisy dotyczące dostępu 
do rynku, inwestycji oraz elastyczności operacyjnej i handlowej (np. dzielenie oznaczeń 
linii), z uwzględnieniem zrównoważonych praw i obowiązków;

9. uważa, że planowane partnerstwo powinno przewidywać równe warunki działania w 
obszarach takich jak pomoc państwa, prawa pasażerów, prawa socjalne, bezpieczeństwo 
i ochrona środowiska;

10. podkreśla, że ewentualne przyznanie niektórych aspektów tzw. przywileju piątej 
wolności (prawo wolności lotniczej) powinno zostać zrównoważone odpowiadającymi 
im zobowiązaniami w interesie Unii;

11. podkreśla, że planowane partnerstwo powinno obejmować ścisłą współpracę w zakresie 
bezpieczeństwa lotniczego i zarządzania ruchem lotniczym; uważa, że w takiej 
współpracy UE nie powinna ograniczać się do określania poziomu ochrony, jaki uzna 
za właściwy do celów bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

12. podkreśla znaczenie przyszłej ścisłej współpracy między Urzędem Lotnictwa 
Cywilnego Zjednoczonego Królestwa a Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 
Lotniczego oraz zaangażowania Zjednoczonego Królestwa w bieżące i przyszłe 
programy zarządzania ruchem lotniczym, takie jak projekt badawczo-rozwojowy z 
zakresu zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej, aby zapewnić interoperacyjność infrastruktury i zwiększyć bezpieczeństwo 
i skuteczność funkcjonowania ruchu lotniczego w Europie;

13. uważa, że należy przewidzieć współpracę ze Zjednoczonym Królestwem w unijnym 
programie kosmicznym, jeżeli leży to w interesie Unii;
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Transport drogowy

14. przypomina, że wszelkie porozumienie w sprawie transportu drogowego towarów musi 
stanowić integralną część kompleksowej umowy o wolnym handlu;

15. zwraca uwagę, że obecne ramy Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, które 
opierają się na ograniczonej liczbie zezwoleń, nie są odpowiednie dla stosunków UE ze 
Zjednoczonym Królestwem, jeżeli weźmie się pod uwagę zakres przewozów 
towarowych w transporcie drogowym między UE-27 a Zjednoczonym Królestwem; 
podkreśla w związku z powyższym, że należy wprowadzić odpowiednie środki w celu 
uniknięcia zagrożeń dla porządku publicznego i zapobieżenia zakłóceniom w 
strumieniu ruchu operatorów drogowego transportu towarów oraz podmiotów 
oferujących usługi przewozu autobusami i autokarami; podkreśla zatem znaczenie 
zapewnienia lepszych bezpośrednich szlaków morskich z Irlandii na kontynent, aby 
zmniejszyć zależność od „mostu lądowego” przechodzącego przez terytorium 
Zjednoczonego Królestwa;

16. podkreśla, że przewoźnikom transportu drogowego towarów ze Zjednoczonego 
Królestwa nie można przyznać takiego samego poziomu praw i korzyści, jakie 
przysługują unijnym przewoźnikom transportu drogowego towarów w odniesieniu do 
działalności w zakresie transportu drogowego towarów;

17. uważa, że w planowanym partnerstwie należy przewidzieć – w ramach przejazdów z 
ładunkiem i bez ładunku z terytorium jednej ze stron i na jej terytorium – prawo 
tranzytu przez terytorium drugiej strony;

18. uważa, że planowane partnerstwo powinno przewidywać równe warunki działania w 
dziedzinie pracy, czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku, delegowania 
kierowców, tachografów, masy i wymiarów pojazdów, transportu kombinowanego i 
szkolenia personelu, a także szczegółowe przepisy zapewniające porównywalny poziom 
ochrony operatorów i kierowców;

19. podkreśla, że w odniesieniu do przewozu pasażerów autokarami i autobusami 
planowane partnerstwo powinno uwzględniać wielostronną umowę Interbus5 oraz 
protokół do tej umowy; oczekuje, że w przyszłej umowie uwzględni się znaczenie 
zapewnienia ekologizacji przemysłu poprzez rozwój infrastruktury paliw 
alternatywnych i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;

Kolej

20. podkreśla, że planowane partnerstwo powinno obejmować szczególną sytuację tunelu 
pod Kanałem La Manche, w szczególności w odniesieniu do aspektów systemu 
bezpieczeństwa i zezwoleń oraz praw pasażerów;

Transport morski i porty

21. podkreśla, że w ramach planowanego partnerstwa należy zapewnić wzajemny i równy 

5 Umowa w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa 
INTERBUS) (Dz.U. L 321 z 26.11.2002, s. 13).
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dostęp do rynku dla sektora międzynarodowego transportu morskiego, w tym między 
innymi dla sektora wydobycia na morzu i sektora handlu wewnętrznego, z 
odpowiednim uwzględnieniem równych warunków działania między portami UE i 
Zjednoczonego Królestwa w zakresie ochrony, bezpieczeństwa, środowiska i spraw 
społecznych, bez szkody dla obowiązujących już wysokich standardów unijnych w tych 
dziedzinach; podkreśla, że w partnerstwie należy przewidzieć wspólne podejście do 
globalnych ram polityki Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji Pracy i WTO;

22. apeluje o priorytetowe potraktowanie płynności handlu morskiego między UE a 
Zjednoczonym Królestwem, swobodnego przepływu pasażerów, marynarzy oraz 
personelu pracującego na morzu i na lądzie; podkreśla w związku z tym, że UE i 
Zjednoczone Królestwo powinny zapewnić wprowadzenie odpowiednich systemów 
granicznych i celnych, aby zapobiec opóźnieniom i przerwom;

23. podkreśla znaczenie skutecznej współpracy i wymiany informacji między Europejską 
Agencją Bezpieczeństwa Morskiego a Agencją ds. Morza i Straży Przybrzeżnej 
Zjednoczonego Królestwa.
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