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

A. mając na uwadze, że w dziedzinie transportu na samą tylko transeuropejską sieć 
transportową do roku 2030 potrzebne jest pozyskanie inwestycji w wysokości ponad 700 
mld EUR zgodnie z celami Zielonego Ładu i konieczne są dodatkowe inwestycje w celu 
pełnego wdrożenia innowacyjnych strategii, inteligentnych systemów transportowych 
(ITS), rozwiązań w zakresie mobilności niskoemisyjnej i bezemisyjnej, infrastruktury 
ładowania i paliw alternatywnych w całej sieci oraz na obszarach, z którymi się ona łączy; 
mając na uwadze, że modernizacja unijnego systemu transportu wiąże się także z 
istotnymi inwestycjami w unowocześnianie i modernizację istniejącej infrastruktury 
transportowej;

B. mając na uwadze, że transport stanowi zasadniczą część rynku wewnętrznego UE oraz 
odgrywa ważną rolę w spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, w 
szczególności w regionach peryferyjnych, wiejskich, wyspiarskich i najbardziej 
oddalonych, i że w związku z tym UE musi inwestować w konkurencyjność przemysłu 
transportowego i w jego zdolność do przejścia do mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju; 

C. mając na uwadze, że emisje gazów cieplarnianych pochodzących z transportu stanowią 
27 % łącznych emisji w UE i są to jedyne wciąż rosnące emisje, i że związku z tym 
transport musi przyczyniać się do osiągnięcia celów UE w zakresie ograniczania emisji do 
2050 r. w sposób neutralny pod względem technologicznym, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dalszej przystępności cenowej i konkurencyjności transportu; mając na 
uwadze, że redukcję emisji z sektora transportu można przyspieszyć zarówno w 
przypadku infrastruktury, jak i floty dzięki rozwojowi i wzmacnianiu synergii z innymi 
sektorami, takimi jak sektor cyfrowy lub energetyczny;

D. mając na uwadze, że badania i innowacje są kluczowymi czynnikami stymulującymi 
konkurencyjność i zrównoważony charakter sektora transportu i że inwestycje w ramach 
planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy są realizowane w ramach polityki 
sektorowej, ponieważ nie przeznaczono dla niego specjalnej linii budżetowej;

E. mając na uwadze, że jeden na dziesięciu Europejczyków pracuje w szerzej pojętym 
sektorze transportu, a inwestycje w infrastrukturę transportową będą prowadzić do 
tworzenia nowych miejsc pracy, ponieważ szacuje się, że każdy miliard euro 
zainwestowany w sieć bazową TEN-T stworzy do 20 000 nowych miejsc pracy, i że w 
związku z tym transport musi być zdolny do radzenia sobie z nowymi osiągnięciami 
społeczno-gospodarczymi i technologicznymi, co wymaga znacznych inwestycji w nowe 
modele mobilności, cyfryzację, badania i innowacje, alternatywne źródła energii i 
efektywność energetyczną; 

F. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 doprowadziła do bezprecedensowego kryzysu 
gospodarczego w całej Unii, w szczególności w sektorze transportu i turystyki, i 
wykazała, że sektor transportu i logistyki oraz jego pracownicy stanowią trzon 
gospodarki europejskiej, ponieważ nieprzerwany transport towarów miał zasadnicze 
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znaczenie dla funkcjonowania łańcuchów dostaw;

1. przyjmuje do wiadomości działania, które już podjęto i które należy podjąć w sektorze 
transportu w celu ograniczenia emisji jednostkowych oraz zapewnienia sprawiedliwego 
przejścia do neutralności klimatycznej do 2050 r.; podkreśla w związku z tym potrzebę 
zwiększenia wsparcia finansowego na badania i innowacje w zakresie rozwiązań 
dotyczących mobilności nisko- i bezemisyjnej, w szczególności w odniesieniu do 
zaawansowanych technologii i inteligentnej mobilności we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym paliw alternatywnych, technologii pojazdów niskoemisyjnych i 
projektów w zakresie zrównoważonej infrastruktury;

2. podkreśla, że instrument „Łącząc Europę” jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym 
dokończenie budowy sieci TEN-T i przyczynienie się do realizacji celów klimatycznych 
UE i jej państw członkowskich zgodnie z celami Zielonego Ładu, ponieważ do 80 % jego 
finansowania przeznacza się na transport z myślą o realizacji celów klimatycznych 
poprzez promowanie zrównoważonych projektów infrastrukturalnych, multimodalności, 
kolejowego transportu towarowego, działań innowacyjnych i w sferze cyfrowej, takich jak 
systemy aplikacji telematycznych, oraz stosowania paliw alternatywnych; podkreśla 
potrzebę wzmocnienia budżetu instrumentu „Łącząc Europę” i ostrzega, że finansowanie 
planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy nie może prowadzić do realokacji 
środków finansowych, mającej negatywne konsekwencje dla instrumentu „Łącząc 
Europę”;

3. zwraca uwagę, że projekty transportowe wymagają dużych inwestycji, w związku z czym 
pewność prawa, stabilne i przewidywalne cele oraz dostępność informacji mają kluczowe 
znaczenie dla przyciągnięcia inwestorów; podkreśla, że zwiększająca się liczba i 
złożoność procedur administracyjnych związanych z realizacją projektów transportowych 
prowadzą do wzrostu kosztów i opóźnień, co osłabia całą sieć transportu w UE; 
podkreśla, że dokonane do tej pory inwestycje nie mogą być zagrożone przez zmianę 
warunków finansowania, i oczekuje, że plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy zapewni realistyczne, sprawiedliwe i przyszłościowe ramy wspierania inwestycji; 
wzywa w związku z tym Komisję do zapewnienia jasnych warunków dla inwestorów 
dzięki określeniu zasobów dla każdego instrumentu w ramach planu inwestycyjnego na 
rzecz zrównoważonej Europy przez cały okres objęty wieloletnimi ramami finansowymi 
oraz dzięki zapewnieniu jasności w kwestii stosowania ogólnounijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju przy proponowaniu aktów delegowanych; przyznaje 
ponadto, że inwestycje w przejściowe formy paliw niewyrządzające poważnych szkód 
środowiskowych przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest mobilność neutralna dla 
klimatu we wszystkich regionach UE;

4. podkreśla, że aby zapewnić wystarczające inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę 
transportową, istotne jest, by wszystkie odpowiednie fundusze UE (instrument „Łącząc 
Europę”, InvestEU, program „Horyzont Europa”, europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.), pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz inne 
instrumenty finansowe były dostosowane do szczególnych potrzeb sektora transportu, co 
usprawni proces transformacji w stronę modelu zrównoważonego, oraz by państwa 
członkowskie zobowiązały się do odpowiedniego finansowania; podkreśla, że synergie 
między odpowiednimi programami Unii w obszarach takich jak transport, energia i 
cyfryzacja mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia postępów w kierunku 
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rozwoju inteligentnej i zrównoważonej mobilności na poziomie UE; podkreśla ponadto, 
że sektor transportu i logistyki składa się głównie z mikroprzedsiębiorstw i MŚP, w 
związku z czym wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na te rodzaje 
przedsiębiorstw, np. poprzez zapewnienie lepszego dostępu do finansowania; 

5. zachęca UE i państwa członkowskie do maksymalnego wykorzystania dostępnych 
instrumentów, jakimi dysponują, aby zagwarantować wkład sektora transportu w 
dekarbonizację; w związku z tym wzywa do oceny skutków wszystkich przyszłych 
polityk i narzędzi (np. zasobów własnych, rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do 
emisji, kosztów zewnętrznych), które mają wpływ na sektor transportu; jest ponadto 
głęboko przekonany, że państwa członkowskie powinny przeznaczać związane z 
transportem dochody z podatków lub opłat oraz tego rodzaju dochody z unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji na wspieranie inwestycji w zrównoważony charakter 
odpowiednich środków transportu, aby osiągnąć cele w zakresie wydajności 
ekonomicznej i łączności; 

6. uważa, że potrzebne są elastyczne zasady pomocy państwa na potrzeby transformacji w 
kierunku neutralnego dla klimatu sektora transportu i logistyki, bez nieproporcjonalnego 
zakłócania równych warunków działania w Europie; wzywa Komisję do zapewnienia 
jasnych warunków wsparcia przez państwo projektów zrównoważonego transportu; 
uważa ponadto, że konieczny jest także przegląd zasad pomocy państwa dla portów 
lotniczych, aby ograniczyć liczbę lotów z wieloma przesiadkami między miejscami 
docelowymi w Europie, a tym samym znacznie zmniejszyć emisje i czas podróży, 
jednocześnie zwiększając efektywność;

7. wzywa Komisję do zwiększenia wykorzystywania Programu InvestEU do dalszego 
rozwoju zrównoważonej turystyki i transportu, w tym wszystkich rodzajów transportu i 
infrastruktury; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie budżetu Programu InvestEU 
zaproponowane niedawno w ramach instrumentu Next Generation EU; uważa, że 
inteligentne inwestycje powinny wspierać czołową europejską pozycję w przemyśle w 
sektorach strategicznych i kluczowych łańcuchach wartości takich jak transport i 
logistyka, w tym w przemyśle lotniczym, a także w rozwoju systemów aplikacji 
telematycznych;

8. wzywa do przydzielenia środków finansowych z programu „Horyzont Europa” na 
działalność badawczo-rozwojowa poświęconą sektorowi transportu, w szczególności w 
zakresie alternatywnych rozwiązań paliwowych, baterii i części samochodów 
elektrycznych oraz technologii alternatywnych dla taboru kolejowego; ponadto wzywa do 
odpowiedniego finansowania w ramach „Horyzont Europa” europejskich partnerstw na 
rzecz transportu, takich jak „Czyste niebo”, Opracowanie Europejskiego Systemu 
Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR), Shift2Rail oraz Technologie 
Ogniw Paliwowych i Technologie Wodorowe (FCH);

9. wzywa Komisję do włączenia do mechanizmu sprawiedliwej transformacji odpowiednich 
środków w celu wsparcia restrukturyzacji branż, których produkty końcowe nie są zgodne 
z celem Unii neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla;

10. podkreśla, że innowacje i cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji sektora 
transportu zgodnie z ambicjami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie; domaga 
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się inwestycji w cyfryzację, w szczególności na rzecz rozwoju i wdrożenia inteligentnego 
systemu transportowego (ITS), systemu monitorowania i informacji o ruchu statków 
(VTMIS), usług informacji rzecznej (RIS) oraz europejskiego systemu zarządzania 
ruchem kolejowym (ERTMS); 

11. uważa, że zrównoważona mobilność we wszystkich środkach transportu oraz 
zmodernizowana infrastruktura multimodalna, w tym transeuropejska sieć transportowa 
(TEN-T) i jej przyszła rozbudowa, mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia gospodarki 
neutralnej dla klimatu; podkreśla, że procentowy wzrost udziału unijnego kolejowego i 
morskiego transportu towarowego, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, 
wymaga konkretnego unijnego planu inwestycyjnego i konkretnych środków na szczeblu 
UE; w związku z tym wzywa Komisję do przyspieszenia i priorytetowego potraktowania 
inwestycji w projekty infrastrukturalne realizowane obecnie w celu eliminowania wąskich 
gardeł, uzupełniania brakujących połączeń, rozwoju czystego wodoru i wprowadzania go 
na rynek oraz wdrażania innowacji w transporcie kolejami dużych prędkości i w żegludze 
śródlądowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu środków na rzecz łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej;

12. przyznaje, że żeglowność europejskich śródlądowych dróg wodnych wymaga znacznej 
poprawy; wzywa do utworzenia specjalnego finansowania w ramach różnych 
instrumentów finansowania, takich jak instrument „Łącząc Europę” i Fundusz Spójności 
lub z udziałem EBI;

13. wzywa do wspierania „wstępnej strategii” Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 
oraz do opracowania jasnej strategii obejmującej punkty odniesienia dla redukcji emisji w 
unijnym sektorze morskim; 

14. przypomina rolę Wspólnych Przedsięwzięć „Czyste Niebo 2” i SESAR w zapewnianiu 
przyspieszenia netto w technologiach ekologicznych mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa i zmniejszenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych, a także poziomów 
hałasu generowanego przez statki powietrzne; wzywa Komisję do opracowania i wsparcia 
unijnego planu inwestycyjnego dla lotnictwa i aeronautyki, aby pobudzić innowacje w 
kierunku zrównoważonego lotnictwa, w tym badań nad paliwami alternatywnymi, a także 
ewentualnych instrumentów zachęcających do zastępowania starszych samolotów, z 
myślą o zachowaniu konkurencyjności i utrzymaniu wiodącej pozycji Europy;

15. zwraca uwagę na kluczową rolę Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) oraz 
Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail w osiąganiu trwałego przejścia z transportu 
drogowego na kolejowy zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem; podkreśla, że 
przedsięwzięcie Shift2Rail odgrywa kluczową rolę w przezwyciężaniu przeszkód 
technicznych i rozwijaniu interoperacyjności, aby ostatecznie obniżyć koszty transportu 
kolejowego, zwiększyć jego wydajność i atrakcyjność oraz przyczynić się do 
zmniejszenia liczby wypadków i emisji CO2; zwraca uwagę na znaczenie zwiększenia 
inwestycji UE w ERA i Shift2Rail w celu przyspieszenia utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego; 

16. uważa, że potrzebne są fundusze UE, aby zapewnić transformację przemysłu 
motoryzacyjnego w kierunku neutralności klimatycznej; w związku z tym wzywa do 
opracowania planu działania na rzecz redukcji emisji z przemysłu motoryzacyjnego, 
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opartego na potencjale badawczo-rozwojowym i technologicznym i uwzględniającego 
specjalny europejski program na rzecz recyklingu pojazdów, finansowanie UE mające na 
celu promowanie wprowadzania pojazdów bezemisyjnych, wzrost produkcji 
zrównoważonych paliw alternatywnych oraz rozbudowę punktów ładowania, a także 
inwestycje w innowacyjne i inteligentne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w celu osiągnięcia strategicznego celu UE, jakim jest „wizja zero”; uważa, że 
priorytetem powinno być również dostosowanie infrastruktury do nowych modeli 
mobilności i typów pojazdów, i w związku z tym wzywa do dostosowania planu działania 
na rzecz infrastruktury drogowej do planu działania w zakresie redukcji emisji w 
przemyśle motoryzacyjnym;

17. uważa, że transport publiczny ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonej 
mobilności w miastach; podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia dla sieci i flot transportu 
publicznego na szczeblu lokalnym i regionalnym jako skutecznego narzędzia 
transformacji w kierunku mobilności niskoemisyjnej przy jednoczesnym promowaniu 
przesunięcia międzygałęziowego, zwłaszcza w ośrodkach metropolitalnych, oraz 
łączności na obszarach wiejskich w celu promowania spójności terytorialnej; uważa, że 
silniejsze powiązanie finansowania transportu miejskiego z planami zrównoważonej 
mobilności miejskiej ma zasadnicze znaczenie dla pobudzenia transformacji mobilności 
miejskiej; wzywa Komisję do podjęcia współpracy z państwami członkowskimi w celu 
opracowania planów i strategii politycznych zrównoważonej mobilności miejskiej, łącznie 
ze wsparciem na rzecz wydajnych systemów transportu publicznego i rozwiązań w 
zakresie aktywnej mobilności takich jak chodzenie i jazda na rowerze oraz promowaniem 
dostępności i multimodalności między różnymi środkami transportu;

18. zwraca uwagę na gospodarcze skutki pandemii COVID-19 dla sektora transportu, 
zwłaszcza zbiorowego transportu pasażerskiego; wzywa państwa członkowskie do 
włączenia sektora transportu jako priorytetu do krajowych planów odbudowy, aby 
zapewnić mu kompleksowy dostęp do środków przeznaczonych na poszczególne 
inicjatywy planu odbudowy dla Europy; ponadto zwraca się do Komisji o podjęcie 
współpracy z państwami członkowskimi w celu zapewnienia rozwiązań w zakresie 
finansowania środków zbiorowego transportu pasażerskiego oraz o określenie inicjatyw 
na rzecz inteligentnych inwestycji w celu zapewnienia zrównoważonej odbudowy tego 
sektora zwiększającej jego odporność;

19. uważa, że plan odbudowy dla Europy powinien wspierać finansowanie odbudowy i 
zrównoważonej transformacji sektora turystyki; wzywa państwa członkowskie do 
włączenia sektora turystyki i podróży, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, jako 
priorytetu do krajowych planów odbudowy; zwraca się do Komisji o opracowanie „Planu 
działania UE na rzecz zrównoważonej i odpornej turystyki”, aby pobudzić inwestycje w 
innowacyjne i związane z cyfryzacją środki, takie jak inicjatywy dotyczące gospodarki o 
obiegu zamkniętym w sektorze turystyki; nalega na ustanowienie unijnej polityki w 
dziedzinie turystyki, a także na utworzenie i wprowadzenie specjalnego przydziału 
środków budżetowych na zrównoważoną turystykę, jak wyraźnie określono w stanowisku 
Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027;

20. podkreśla, że ważne jest, by Zielonemu Ładowi towarzyszyła sprawiedliwa, sprzyjająca 
włączeniu społecznemu i niedyskryminacyjna transformacja w celu zapewnienia 
przedsiębiorstwom, MŚP i sile roboczej w sektorze transportu możliwości dostosowania 
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się oraz w celu wsparcia regionów (w tym regionów najbardziej oddalonych) i 
społeczności najbardziej dotkniętych transformacją, aby zachować spójność terytorialną i 
społeczną oraz zagwarantować, że nikt i żaden region nie został pominięty; wzywa 
Komisję do uwzględnienia miejsc pracy, które mogą zostać utracone w związku z 
przekształceniem sektorów transportu i turystyki, poprzez rozważenie wspierania 
inwestycji związanych z trwałym włączeniem społecznym, mających na przykład na celu 
promowanie szkoleń i przekwalifikowywania pracowników w ramach nowego segmentu 
polityki europejskich inwestycji strategicznych w ramach Programu InvestEU. 
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