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Przedmiot: Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III 
(2019/2213(BUD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Transportu 
i Turystyki o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 
w dniu 23 marca 2020 r. koordynatorzy komisji TRAN podjęli decyzję o przedstawieniu tej 
opinii w formie pisma.

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji przedstawionych poniżej wskazówek.

Z poważaniem

((podpisano)) Karima Delli
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WSKAZÓWKI

1. apeluje o zaplanowanie dla sektora transportu UE ambitnego budżetu, w którym 
zostaną uwzględnione pojawiające się wyzwania, możliwości oraz bieżące 
priorytety polityczne w zakresie polityki transportowej i turystycznej UE;

2. podkreśla, że polityka transportowa UE ma kluczowe znaczenie dla gospodarczego, 
społecznego i środowiskowego rozwoju Europy oraz jej zrównoważonego 
charakteru, a także dla zapewnienia dostępności terytorialnej i konektywności 
wszystkich regionów UE; stanowczo domaga się zatem, by na politykę transportową 
UE przeznaczono odpowiednie i wystarczające środki finansowe w celu rozwoju 
zrównoważonych rodzajów transportu i zapewnienia wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i konkurencyjności w Europie, w tym na najbardziej oddalonych, 
wyspiarskich lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji obszarach 
geograficznych; podkreśla znaczenie dodatkowych inwestycji w badania naukowe 
i innowacje, a także w spójność społeczną i terytorialną, aby sprostać wyzwaniom 
środowiskowym oraz zwiększyć i skonsolidować połączenia transgraniczne 
i międzyregionalne;

3. podkreśla, że budżet na rok 2021 powinien odzwierciedlać priorytety określone 
przez Parlament w jego rezolucji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych (WRF) oraz musi zapewnić niezbędne finansowanie zarówno 
projektów rozpoczętych w ramach obecnych WRF, jak i nowych projektów 
opartych na WRF na lata 2021–2027; ponownie podkreśla zatem znaczenie 
opracowania planu awaryjnego w celu ochrony beneficjentów i zapewnienia 
kontynuowania projektów, na wypadek konieczności przedłużenia obecnych WRF 
po roku 2020;

4. uważa, że finansowanie UE w dziedzinie transportu musi być dostosowane do 
wymogów regulacyjnych Zielonego Ładu oraz że należy zagwarantować pełne 
dostosowanie do porozumienia paryskiego; podkreśla w związku z tym, że 
zasadnicze znaczenie mają 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 dziedzinach dekarbonizacji, 
cyfryzacji i sprawiedliwej transformacji;

Znaczenie transportu dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu

5. ponownie podkreśla, że transport musi przyczynić się do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r., co będzie wymagało ogromnych inwestycji finansowych 
i nie może zaszkodzić ogólnej konkurencyjności przemysłu europejskiego na rynku 
światowym;

6. podkreśla zatem, że odpowiednie finansowanie projektów w dziedzinie transportu 
będzie miało zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia przejścia na zrównoważoną, 
bezpieczną, inteligentną i interoperacyjną mobilność poprzez środki oparte na 
nowych technologiach, pobudzenie transportu multimodalnego, rozwój 
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zautomatyzowanej i powiązanej z nim multimodalnej mobilności oraz zwiększenie 
produkcji i zasięgu zrównoważonych paliw alternatywnych, w tym punktów 
ładowania;

7. podkreśla, jak istotne jest, aby Zielonemu Ładowi towarzyszył proces 
sprawiedliwej, włączającej i niedyskryminacyjnej transformacji, aby zapewnić 
przedsiębiorstwom, MŚP i pracownikom w sektorze transportu możliwość 
dostosowania się i wesprzeć regiony i gminy, na które Zielony Ład wywrze 
największy wpływ; uważa, że należy dysponować odpowiednimi środkami 
finansowymi na potrzeby tego dostosowania, które mogą obejmować zachęty do 
zrównoważonych inwestycji, a także szkolenia dla pracowników sektora 
i nabywanie przez nich nowych umiejętności odpowiednio do nowych perspektyw, 
wymogów i kompetencji potrzebnych do zatrudnienia;

8. podkreśla, że transport publiczny ma kluczowe znaczenie dla promowania 
społeczeństw zrównoważonych pod względem środowiskowym, klimatycznym 
i gospodarczym oraz zwalczania wykluczenia społecznego i negatywnego trendu 
depopulacji na odizolowanych obszarach o małej gęstości zaludnienia; apeluje 
w związku z tym o większe wsparcie dla infrastruktury transportowej oraz 
propagowanie transportu publicznego i zrównoważonej mobilności; budżet na 
2021 r. powinien wspierać wprowadzenie planu działania w celu wdrożenia 
jednolitego multimodalnego systemu biletowego; zaleca przeprowadzenie badań w 
celu oceny wpływu darmowych systemów transportu publicznego w odniesieniu do 
czynników takich jak zmiana liczby pasażerów, czasy przejazdów, liczba 
wypadków drogowych i ich ofiar oraz wpływ na zmianę klimatu;

Wzmocnienie programów przewodnich

9. podkreśla znaczenie zwiększenia budżetu programów przewodnich o szczególnym 
znaczeniu dla osiągnięcia celów UE: 

– 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, a także w realizacji celów Zielonego Ładu; 
ponownie stwierdza, że szybkie ukończenie sieci TEN-T zdecydowanie 
przyczyni się do spójności społeczno-ekonomicznej i terytorialnej UE oraz do 
propagowania unijnych celów w zakresie dekarbonizacji; w związku z tym 
domaga się zwiększenia w WRF na lata 2021–2027 budżetu przeznaczonego 
na transport w ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz odpowiedniej 
decyzji w sprawie jego przydziału na rok 2021, z pełnym uwzględnieniem 
różnic w rozwoju infrastrukturalnym państw członkowskich; przypomina, że 
krótko-, średnio- i długoterminowe planowanie wydatków w instrumencie 
„Łącząc Europę” powinno być ukierunkowane na wyniki i zmierzać do 
uzyskania wartości dodanej UE; ubolewa z powodu opóźnień w realizacji 
robót w wielu państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do 
projektów transgranicznych; 

– domaga się zwiększenia budżetu programu „Horyzont 2020” do 120 mld EUR 
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(w cenach z 2018 r.) oraz odpowiednio jego komponentu „Inteligentne miasta 
i zintegrowany transport”, począwszy od 2021 r.;

Utrzymanie istniejących strategii politycznych

10. przypomina, że finansowanie infrastruktury transportowej w ramach polityki 
spójności powinno służyć dążeniu do osiągnięcia traktatowego celu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE; 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; wnosi zatem 
o utrzymanie finansowania TEN-T w ramach polityki spójności, w tym elementu 
wsparcia dla rozwoju i modernizacji drugorzędnych, regionalnych i lokalnych 
połączeń;

Specjalny przydział środków na zrównoważoną turystykę

11. uważa, że sektor turystyki jest bardzo silnie powiązany z sektorem transportu; 
zdecydowanie ponawia swój apel o ustanowienie odrębnej i specjalnej linii 
budżetowej dla zrównoważonej turystyki, aby lepiej odzwierciedlić obecne 
i przyszłe potrzeby w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa, znaczenie turystyki 
w gospodarce UE, jako czwartego co do wielkości przemysłu eksportowego, oraz 
jej rolę dla konkurencyjności, zatrudnienia i rozwoju dobrobytu społecznego;

Finansowanie nowych inicjatyw

12. popiera zwiększenie środków na zrównoważoną infrastrukturę Funduszu InvestEU 
do wysokości 14 mld EUR (w cenach z 2018 r.) na lata 2021–2027, wraz 
z odpowiednim przydziałem środków w budżecie na rok 2021;

13. podkreśla znaczenie prostszego, bardziej wydajnego systemu zasobów własnych, 
zdolnego do znacznego zmniejszenia udziału składek opartych na DNB 
i zagwarantowania odpowiedniego finansowania wydatków UE;

Agencje i partnerstwa europejskie

14. podkreśla istotne znaczenie agencji i partnerstw europejskich dla poprawy wyników 
sektora transportu i bezpieczeństwa oraz wspierania redukcji emisji z transportu 
w oparciu o postęp technologiczny i przepisy; uważa, że utworzenie partnerstwa 
europejskiego dla sektora morskiego ma kluczowe znaczenie dla wspierania badań 
naukowych i innowacji dotyczących tego rodzaju transportu; podkreśla znaczenie 
otrzymywania przez te agencje i wspólne przedsięwzięcia odpowiednich zasobów 
finansowych i ludzkich, jak również zapewnienia im skutecznego zarządzania, 
w celu zagwarantowania pełnej realizacji ich zadań; wzywa Komisję do bardziej 
aktywnego monitorowania zarządzania finansowego i administracyjnego agencji, 
w szczególności w odniesieniu do konfliktu interesów;

15. podkreśla w szczególności kluczową rolę Agencji Kolejowej Unii Europejskiej 
(ERA) i Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail w osiągnięciu trwałego przejścia 
z transportu drogowego na kolejowy; podkreśla, że przedsięwzięcie Shift2Rail 
odgrywa kluczową rolę w pokonywaniu przeszkód technicznych i rozwijaniu 
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interoperacyjności, co w ostatecznym rozrachunku ma na celu uczynienie transportu 
kolejowego tańszym, bardziej wydajnym i atrakcyjniejszym, przyczyniając się do 
zmniejszenia liczby wypadków i emisji CO2;

16. podkreśla w szczególności rolę wspólnych przedsięwzięć „Czyste niebo 2” 
i SESAR oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 
w ograniczaniu emisji CO2 na pasażera; podkreśla bardzo dobre rezultaty 
i zasadniczą rolę, jaką wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” odgrywa 
w zapewnianiu przyspieszenia w zakresie zielonych technologii w celu ograniczenia 
emisji CO2, emisji gazów cieplarnianych oraz poziomu hałasu wytwarzanego przez 
statki powietrzne; domaga się silniejszego zaangażowania EASA w monitorowanie 
badań prowadzonych przez oba przedsięwzięcia oraz szybkiego wdrożenia 
programu oznakowania ekologicznego, z wykorzystaniem kompetencji EASA 
w zakresie certyfikowania technologii; podkreśla pilną potrzebę stymulowania 
konektywności i zwiększania wydajności przez defragmentację europejskiej 
przestrzeni powietrznej dzięki inicjatywom ukierunkowanym na zwiększanie 
bezpieczeństwa oraz ograniczanie opóźnień i oddziaływania ruchu lotniczego na 
środowisko;

17. z zadowoleniem przyjmuje bezpośrednie wsparcie Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) dla wysiłków państw członkowskich 
w zakresie wdrażania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz pomoc 
Agencji w zwalczaniu zanieczyszczania morza i monitorowaniu emisji; uważa, że 
dzięki dodatkowym zasobom Agencja może odegrać ważną rolę, wspierając 
państwa członkowskie w ograniczaniu ryzyka środowiskowego związanego 
z transportem morskim oraz w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju 
sektora morskiego.


