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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:

 
A. mając na uwadze, że unijny sektor transportu ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego, społecznego i środowiskowego Unii oraz dla jej zrównoważonego 
charakteru, a także dla zapewnienia dostępności terytorialnej i połączalności 
wszystkich regionów Unii, ze szczególnym uwzględnieniem regionów 
peryferyjnych, wiejskich, wyspiarskich i najbardziej oddalonych;

B. mając na uwadze, że transport będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., a wszelki znaczący wkład sektora transportu 
w realizację tego celu będzie wymagał ogromnych inwestycji finansowych w 
sektorze publicznym i prywatnym na szczeblu unijnym i krajowym w celu 
przyspieszenia przejścia na zrównoważoną, bezpieczną, inteligentną, 
interoperacyjną i multimodalną mobilność;

C. mając na uwadze, sektory transportu i turystyki należą do najbardziej dotkniętych 
niedawnym kryzysem związanym z COVID-19; mając na uwadze, że transport 
okazał się niezbędny do dostarczenia ludności Unii wszystkich niezbędnych 
towarów, w tym sprzętu medycznego i sanitarnego, podczas kryzysu; mając na 
uwadze, że odbudowa sektorów transportu i turystyki ma kluczowe znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, a także dla połączalności 
i konkurencyjności w UE, w tym na odległych i słabo zaludnionych obszarach;

D. mając na uwadze, że szacuje się, iż w 2020 r. sektor transportu poniesie jedne z 
największych strat w realnej wartości dodanej brutto (ok. 20 %), przy czym według 
szacunków w niektórych rodzajach transportu, takich jak lotnictwo, odnotuje się 
utratę 60 % pasażerów w ciągu całego roku 2020; mając na uwadze, że szacuje się, 
iż w 2020 r. ekosystem turystyczny poniesie największe straty kapitałowe (ok. 171 
mld EUR, 26,4 % całkowitych strat ekosystemów) i będzie z nim związanych 22 % 
potrzeb inwestycyjnych;

E. mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie, by obywatele 
europejscy nie stali się ofiarami wzrostu kosztów transportu w następstwie kryzysu 
związanego z COVID-19;

1. z pewnym zaniepokojeniem zauważa, że środki na zobowiązania w ramach 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy jako dochody przeznaczone na 
określony cel w budżecie na 2021 r. wynoszą 211 mld EUR; kwota ta stanowi 126 % 
zwykłych środków na zobowiązania w budżecie Unii, ale nie podlega takiemu 
samemu poziomowi kontroli parlamentarnej; 

2. głęboko ubolewa nad tym, że na lipcowym posiedzeniu Rady Europejskiej 
przewidziano bardzo istotne zmniejszenie wkładu z Europejskiego Instrumentu na 
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rzecz Odbudowy dla Programu InvestEU – z 30,3 mld EUR do 5,6 mld EUR w 
następnych WRF; w związku z tym wniosek Rady dotyczący zwiększenia rocznego 
budżetu Programu InvestEU na 2021 r. o 551 mln EUR w tej linii budżetowej w 
żaden sposób nie kompensuje radykalnej redukcji spodziewanego wkładu z 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy dla Programu InvestEU na 2021 r. 
w wysokości 9,645 mld EUR, a tym samym jest wyraźnie niewystarczający; nalega 
na włączenie nowego segmentu europejskich inwestycji strategicznych do 
Programu InvestEU, który obejmuje kluczowe możliwości inwestycyjne na rzecz 
zrównoważonej i bezpiecznej infrastruktury transportowej, rozwiązań w zakresie 
mobilności i sprzętu oraz na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii, co 
przyczynia się do większej spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej oraz 
maksymalizuje wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia finansowego; 
przypomina, że Program InvestEU powinien mieć kluczowe znaczenie dla 
wspierania działań promujących innowacyjną, cyfrową i zrównoważoną turystykę;

3. [02 03 01] przypomina o kluczowej roli instrumentu „Łącząc Europę” we 
wspieraniu rozwoju wysoko wydajnej sieci transeuropejskiej (TEN-T), która jest 
zrównoważona, bezpieczna, multimodalna, interoperacyjna i wzajemnie połączona 
w obszarach infrastruktury transportu, energetyki i usług cyfrowych, a także w 
osiąganiu celów Zielonego Ładu oraz promowaniu inteligentnej i zrównoważonej 
mobilności, co obejmuje również zintensyfikowanie kolejowego i wodnego 
śródlądowego transportu towarowego; uważa za niedopuszczalne drastyczne 
redukcje zobowiązań w częściach instrumentu „Łącząc Europę” dotyczących 
energii i usług cyfrowych oraz globalne zmniejszenie budżetu instrumentu „Łącząc 
Europę” w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Parlamentu Europejskiego; 

uważa za szczególnie niedopuszczalne, że po lipcowym posiedzeniu Rady 
Europejskiej środki na zobowiązania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – 
Transport na lata 2021–2027 będą niższe niż środki przewidziane w WRF na lata 
2014–2020, a stanowisko Rady przewiduje zmniejszenie środków o 227,3 mln EUR 
w porównaniu z projektem budżetu na 2021 r., co byłoby całkowicie 
niewystarczające z uwagi na potrzeby sektora; w związku z tym zwraca się o 
ustalenie budżetu instrumentu „Łącząc Europę” na poziomie przewidzianym w 
stanowisku Parlamentu Europejskiego w sprawie WRF1; przypomina, że krótko-, 
średnio- i długoterminowe planowanie wydatków w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno uwzględniać podejście zorientowane na wyniki i dążyć do 
uzyskania unijnej wartości dodanej, w tym poprzez synergię między sektorami 
takimi jak transport, energetyka, turystyka i cyfryzacja;

4. [02 03 01] głęboko ubolewa nad konkluzjami Rady zatwierdzonymi przez państwa 
członkowskie w dniu 21 lipca 2020 r., w których wstępnie przydzielono 1 384 mln 
EUR z ogólnej puli środków instrumentu „Łącząc Europę” na ukończenie 
brakujących głównych transgranicznych połączeń kolejowych między krajami 
objętymi polityką spójności; przypomina, że finansowanie w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” opiera się na konkurencyjności projektów dla UE-27 i nie jest 
przeznaczone wyłącznie dla krajów objętych polityką spójności, w związku z 
czym nie jest możliwe wstępne przydzielenie środków na konkretny projekt w 

1 17,746 mld EUR na lata 2021–2027 w cenach z 2018 r. (średnio 2,542 mld EUR rocznie).
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ograniczonej liczbie państw członkowskich; wzywa Parlament, by potwierdził 
swoje stanowisko zakładające przydzielenie całej kwoty instrumentu „Łącząc 
Europę” dla UE-27;

5. [02 10 01] odnotowuje nieznaczny wzrost budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na 2021 r., ale ubolewa, że przydział 
przewidziany w stanowisku Rady jest niższy niż w projekcie budżetu; przypomina, 
że EASA jest klasyfikowana jako agencja europejskich inwestycji strategicznych i 
że w 2018 r. powierzono jej istotne nowe podstawowe zadania; przypomina o 
istotnych wynikach i inwestowaniu środków EASA w kontekście Zielonego Ładu 
(np. program oznakowania ekologicznego EASA) i zarządzania kryzysem 
sanitarnym w 2020 r., kiedy wprowadzono protokół ochrony zdrowia w sektorze 
lotnictwa w ścisłej koordynacji z ECDC, aby umożliwić przywrócenie 
bezpiecznych operacji lotniczych w UE i na całym świecie; 

przypomina wysiłki EASA, a mianowicie jej działania na rzecz ekologicznej 
odbudowy przemysłu lotniczego UE, w tym odnowy floty linii lotniczych w drodze 
nabycia statków powietrznych spełniających najwyższe wymogi w zakresie 
certyfikacji środowiskowej; przypomina również o znaczeniu transportu lotniczego 
i jego infrastruktury (np. portów lotniczych) dla zapewnienia interoperacyjności z 
innymi środkami transportu, w szczególności z koleją, oraz o jego wartości dodanej 
pod względem łączności dzięki usługom i połączeniom długodystansowym z myślą 
o regionach i terytoriach peryferyjnych oraz wyspach; w związku z tym zwraca się 
o zwiększenie o 16,45 % budżetu Agencji na 2021 r. w porównaniu z 2020 r. oraz 
o potwierdzenie kolejnych podwyżek w następnych WRF, aby umożliwić 
wzmocnienie EASA z myślą m.in. o stopniowym rozwoju inicjatywy jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej;

6. [02 10 02] z zadowoleniem odnotowuje znaczny wzrost budżetu Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) na 2021 r.; domaga się, aby kolejne 
zwiększenia środków zostały potwierdzone w następnych WRF w celu 
wzmocnienia EMSA;

7. [02 10 03] ubolewa nad zmniejszeniem budżetu na 2021 r. Agencji Kolejowej Unii 
Europejskiej (ERA), której rola jest kluczowa dla osiągnięcia trwałego przejścia z 
transportu drogowego na kolejowy oraz postępów w tworzeniu jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego; zauważa, że takie zmniejszenie środków jest 
szczególnie niefortunne, ponieważ rok 2021 będzie Europejskim Rokiem Kolei; w 
związku z tym domaga się przynajmniej utrzymania budżetu ERA na poziomie z 
2020 r. (27,44 mln EUR) oraz zastosowania procentowego wzrostu planowanego w 
projekcie budżetu na kolejne lata powyżej tego limitu; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że Komisja ogłosiła przetarg na projekt pilotażowy dotyczący rewitalizacji 
transgranicznych pociągów nocnych; zachęca Komisję do dalszego wspierania 
rewitalizacji wygodnych europejskich pociągów nocnych jako możliwej i 
zrównoważonej alternatywy dla przelotów na krótkich dystansach i długich podróży 
samochodem;

8. [05 05 03] wyraża ubolewanie z powodu znacznego zmniejszenia wkładu z 
Funduszu Spójności na rzecz instrumentu „Łącząc Europę” w obszarze transportu 
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(o 18,9 % mniej środków na zobowiązania); domaga się przywrócenia wkładu do 
poziomu z 2020 r., aby odzwierciedlić kluczową rolę, jaką polityka transportowa i 
inwestycje Unii odgrywają w promowaniu i zwiększaniu spójności terytorialnej, 
społecznej i gospodarczej w Unii; uważa, że projekty transportowe finansowane z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności 
muszą priorytetowo traktować rozwój i ukończenie sieci bazowej i kompleksowej 
TEN-T;

9. [09 03 01] podkreśla znaczenie niezbędnych inwestycji dla sektora transportu w 
ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zapewnić 
sprawiedliwą, sprzyjającą włączeniu społecznemu i społecznie akceptowalną 
transformację w kierunku neutralności klimatycznej i nie pozostawić nikogo w 
tyle; podkreśla, że należy wspierać podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących pracy w sektorze transportu, a także 
produktywne i zrównoważone inwestycje w MŚP oraz inwestycje w inteligentną i 
zrównoważoną mobilność, a także przyjazną dla środowiska infrastrukturę 
transportową; jednak głęboko ubolewa nad przyjętymi niedawno przez Radę 
cięciami środków przewidzianych w WRF i Europejskim Instrumencie na rzecz 
Odbudowy dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, które to cięcia 
mogą mieć wpływ na budżet 2021;

10. [13 04 01] głęboko ubolewa, że w nowym wniosku Komisji w sprawie WRF 
przewidziano zmniejszenie o 75 % środków na zobowiązania na rzecz mobilności 
wojskowej w ramach filaru transportowego, który ma na celu dostosowanie części 
sieci TEN-T do podwójnego zastosowania infrastruktury transportowej w celu 
poprawy mobilności zarówno cywilnej, jak i wojskowej; to zmniejszenie środków 
ogranicza ten nowy cel polityki Unii de facto do działań o charakterze 
symbolicznym; domaga się przywrócenia początkowego poziomu i odpowiedniego 
ustalenia poziomu zobowiązań na 2021 r.;

11. [nowy] ubolewa nad niechęcią Komisji do stworzenia specjalnego przydziału 
środków i specjalnego programu na rzecz zrównoważonej turystyki na szczeblu 
europejskim, w tym przydziału środków budżetowych w wysokości 300 mln EUR, 
o co wielokrotnie i regularnie zwracał się Parlament Europejski; ponownie 
podkreśla potrzebę utworzenia nowej linii budżetowej w celu uwzględnienia 
sektora, który ma silne powiązania z transportem, został poważnie dotknięty 
kryzysem związanym z COVID-19 i jest bardzo ważny dla gospodarki, 
konkurencyjności, zatrudnienia i rozwoju społecznego UE;

12. zwraca uwagę na znaczenie prostszego, bardziej wydajnego systemu zasobów 
własnych, zdolnego do znacznego zmniejszenia udziału składek opartych na DNB i 
zagwarantowania odpowiedniego i zorientowanego na rezultaty finansowania 
wydatków UE;

13. ponownie podkreśla istotną rolę, jaką partnerstwa europejskie mogłyby odgrywać 
w poprawianiu wyników i bezpieczeństwa sektora transportu oraz we wspieraniu 
redukcji emisji z transportu w oparciu o postęp technologiczny i przepisy; zwraca 
uwagę, że unijne programy finansowania, takie jak „Horyzont Europa”, mogłyby 
odegrać kluczową rolę w promowaniu partnerstw z państwami UE, sektorem 
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prywatnym, fundacjami i innymi zainteresowanymi stronami; domaga się, aby takie 
inicjatywy – na przykład utworzenie europejskiego partnerstwa na rzecz sektora 
morskiego – otrzymywały odpowiednie finansowanie, aby przyczynić się do 
realizacji tych celów; jednak głęboko ubolewa nad przyjętymi niedawno przez Radę 
cięciami środków przewidzianych w WRF i Europejskim Instrumencie na rzecz 
Odbudowy dla programu badań naukowych „Horyzont Europa”, które to cięcia 
mogą mieć wpływ na budżet na 2021 r.;

14. przypomina, że inwestycje publiczne w infrastrukturę są szczególnie narażone na 
nadużycia finansowe; podkreśla znaczenie zagwarantowania przejrzystego i 
konkurencyjnego procesu udzielania zamówień publicznych na zakrojone na 
szeroką skalę projekty dotyczące infrastruktury transportowej finansowane przez 
UE; 

15. podkreśla, że niska jakość transportu przyczynia się do poważnego 
niedoinwestowania, dysproporcji regionalnych i luk integracyjnych, które 
negatywnie wpływają na otoczenie biznesowe i zagrażają wysiłkom na rzecz 
spójności; podkreśla w związku z tym, że inwestycje są szczególnie potrzebne na 
obszarach, na których brak niezawodnej infrastruktury transportowej; podkreśla, że 
niedostateczny rozwój infrastruktury jest często spowodowany słabymi lokalnymi 
zdolnościami instytucjonalnymi, w związku z czym inwestycjom powinna 
towarzyszyć istotna pomoc techniczna i nadzór ze strony UE;

16. z niepokojem zauważa brak środków na zwiększenie wysiłków na rzecz 
ukończenia sieci kompleksowej, która ma fundamentalną wartość społeczno-
gospodarczą, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów peryferyjnych, na których 
poprawa mobilności jest jednym z kluczowych czynników zapobiegania 
wyludnianiu się i załamaniu gospodarczemu;

17. podkreśla potrzebę racjonalizacji wykorzystania przydzielonych środków w celu 
pobudzenia i rozwijania sektorów transportu i turystyki, a także potrzebę 
promowania zdecydowanego ograniczenia biurokracji w celu skrócenia czasu 
wdrażania i ograniczenia kosztów wciąż niekompletnej europejskiej sieci 
infrastruktury.



PE654.050v03-00 8/9 AD\1215388PL.docx

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia 24.9.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

35
3
11

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. 
Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, 
Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, 
Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, 
Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît 
Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr 
Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Clare Daly, Nicola Danti, Daniel Freund, Pär Holmgren, Anne-Sophie 
Pelletier, Jörgen Warborn



AD\1215388PL.docx 9/9 PE654.050v03-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

35 +
ECR Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Elena Kountoura

NI Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Jörgen Warborn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

3 -
ECR Peter Lundgren

GUE/NGL Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

11 0
ID Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Daniel Freund, Pär Holmgren

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


