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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 od roku 2030 potrzebne jest pozyskanie inwestycji w wysokości ponad 700 
mld EUR i konieczne są dodatkowe inwestycje w celu wdrożenia innowacyjnych strategii, 
infrastruktury ładowania i paliw alternatywnych; 

1. przyjmuje do wiadomości działania podjęte w sektorze transportu w celu ograniczenia 
emisji jednostkowych i podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia na rzecz badań i 
innowacji w zakresie rozwiązań dotyczących mobilności bezemisyjnej; 

2. podkreśla, że instrument „Łącząc Europę” ma decydujące znaczenie dla realizacji 
Zielonego Ładu, ponieważ zapewnia do 80 % jego finansowania w sektorze transportu, 
aby osiągnąć cele klimatyczne; nalega na silny instrument „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. podkreśla, że projekty transportowe wymagają znacznych inwestycji oraz że pewność 
prawa i stabilne cele są w związku z tym niezbędne do przyciągnięcia inwestorów; 
podkreśla, że zmiana warunków finansowania nie może zagrozić dotychczasowym 
inwestycjom i oczekuje, że plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy zapewni 
realistyczne i przyszłościowe ramy wspierania inwestycji; 

4. podkreśla, że aby zapewnić wystarczające inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę 
transportową, istotne jest, by wszystkie odpowiednie fundusze UE (instrument „Łącząc 
Europę”, InvestEU, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były dostosowane do szczególnych potrzeb sektora 
oraz by państwa członkowskie zobowiązały się do odpowiedniego finansowania; 

5. uważa, że UE i państwa członkowskie dysponują już kilkoma instrumentami, aby 
zagwarantować wkład sektora transportu w dekarbonizację; zdecydowanie uważa w 
związku z tym, że państwa członkowskie powinny przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na 
wspieranie inwestycji w zrównoważony charakter odnośnych środków transportu; 

6. wzywa Komisję do upowszechniania korzystania z programu InvestEU w zakresie 
transportu i turystyki;


