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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T)
(2019/2192(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej1,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2016 r. w sprawie usprawnienia 
połączeń i poprawy dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-
Wschodniej3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie mobilności 
wojskowej4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu5,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 10/2020 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego z dnia 16 czerwca 2020 r. pt. „Unijna infrastruktura transportowa – 
należy przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty 
na poziomie całej sieci”6,

– uwzględniając przegląd horyzontalny nr 09/2018 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego z dnia 6 grudnia 2018 r. pt. „Udoskonalanie sektora transportu w UE 
– aktualne wyzwania”7,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że nowoczesna infrastruktura multimodalna ma zasadnicze znaczenie 
dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz połączeń i konkurencyjności UE, a także 

1 Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0420.
3 Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 152.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0498.
5 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_PL.pdf 
7 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_PL.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_PL.pdf
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jako czynnik warunkujący zrównoważoną, inteligentną i bezpieczną mobilność;

B. mając na uwadze, że transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) zapewnia spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz dostępność w całej UE i jej regionach, 
stymulując tym samym wzrost gospodarczy i zatrudnienie, wspierając cyfryzację, 
przeciwdziałając zmianie klimatu i zwiększając odporność;

C. mając na uwadze, że państwa członkowskie zobowiązały się do ukończenia sieci 
bazowej TEN-T do 2030 r., a sieci kompleksowej do 2050 r.; 

D. mając na uwadze, że polityka TEN-T powinna wspierać wdrażanie w całej UE 
nowatorskich rozwiązań transportowych, rozwiązań w zakresie mobilności 
niskoemisyjnej i paliw alternatywnych;

Sieć TEN-T dostosowana do wymogów przyszłości

1. podkreśla wartość dodaną multimodalnych korytarzy sieci bazowej obejmujących 
główne przepływy pasażerów i towarów między państwami członkowskimi i w ich 
obrębie; uważa, że ich terminowe ukończenie jest niezbędne, przy czym priorytetem 
jest likwidowanie wąskich gardeł i brakujących ogniw, w szczególności na odcinkach 
transgranicznych;

2. uważa, że ważny jest dalszy rozwój TEN-T, aby skupić się na połączeniu między siecią 
bazową i kompleksową w regionach wiejskich, peryferyjnych i najbardziej oddalonych 
oraz na wyspach; podkreśla, że nie należy wprowadzać żadnych istotnych zmian na 
mapach; wzywa Komisję do przyjęcia wszystkich zmian określonych w przeglądzie 
instrumentu „Łącząc Europę”8;

3. wzywa Komisję do priorytetowego traktowania w ramach TEN-T pełnego wdrożenia 
paliw alternatywnych dla wszystkich rodzajów transportu, w tym opracowania 
odpowiednich technologii, infrastruktury ładowania i tankowania, norm 
bezpieczeństwa, ochrony i interoperacyjności oraz ram regulacyjnych dotyczących 
paliw alternatywnych; 

4. podkreśla potrzebę dalszego promowania połączeń transportowych w węzłach 
miejskich, portach, portach lotniczych i platformach multimodalnych, aby zapewnić 
sprawny, wydajny, inteligentny i zrównoważony system mobilności na potrzeby 
przewozu osób i logistyki transportu towarowego, wspierając w ten sposób skuteczne 
przesunięcie międzygałęziowe;

5. podkreśla, że innowacje i cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu 
bezpieczeństwa transportu i obniżaniu jego emisyjności; podkreśla, że sieć TEN-T 
powinna pobudzać innowacyjne zastosowania cyfrowe we wszystkich rodzajach 
transportu, w tym inteligentne systemy transportowe, europejski system zarządzania 
ruchem kolejowym (ERTMS), systemy monitorowania i informacji o ruchu statków, 

8 W szczególności zmian określonych w części III załącznika (do rezolucji ustawodawczej Parlamentu 
Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”). 
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usługi informacji rzecznej oraz systemy zarządzania ruchem lotniczym (SESAR); 

6. zwraca uwagę, że inteligentne i autonomiczne rozwiązania w zakresie mobilności stają 
się opłacalne z handlowego punktu widzenia oraz że należy przyspieszyć modernizację 
odpowiedniej infrastruktury transportowej i cyfrowej TEN-T, zapewniając jednocześnie 
interoperacyjność transgraniczną;

 
7. jest zdania, że normy w zakresie infrastruktury mające zastosowanie do całej sieci są 

czynnikiem umożliwiającym utworzenie prawdziwego jednolitego europejskiego 
obszaru transportu; uważa, że modernizacja istniejącej infrastruktury jest ważna ze 
względu na postęp technologiczny, zwiększenie przepustowości i potrzebę podniesienia 
jej odporności na skutki kryzysów takich jak pandemie;

Finansowanie, zarządzanie i nadzór

8. podkreśla, że aby inwestycje w infrastrukturę TEN-T były wystarczające, istotne jest, 
by wszystkie odpowiednie fundusze UE (instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont Europa” itp.) oraz 
pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego były dostosowane do szczególnych 
potrzeb sektora transportu oraz by państwa członkowskie zobowiązały się do 
odpowiedniego finansowania; wzywa Komisję do wzmocnienia synergii między 
odpowiednimi instrumentami UE innymi niż instrument „Łącząc Europę” (np. 
Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego), a ponadto do optymalizacji 
wykorzystywania narzędzi łączonych w celu przyciągnięcia inwestorów prywatnych 
oraz osiągnięcia efektu dźwigni środków publicznych;

9. jest głęboko zaniepokojony opóźnieniami w realizacji projektów transgranicznych 
utrudniającymi terminowe tworzenie ciągłych korytarzy sieci bazowej; wzywa państwa 
członkowskie do wypełnienia zobowiązań dotyczących ich części sieci i zapewnienia 
skutecznych procedur administracyjnych, a także wzywa je do zwiększenia stopnia 
cyfryzacji procesów administracyjnych;

10. zachęca Komisję do zwiększenia nadzoru nad wdrożeniem sieci TEN-T przez 
wzmocnienie odpowiednich instrumentów i roli koordynatorów europejskich w 
zarządzaniu korytarzami; wzywa Komisję do wyjaśnienia, jak należy interpretować 
zasady i wymogi do celów oceny, sprawozdawczości i oceny kwalifikowalności; 

Rodzaje transportu

11. zwraca uwagę na znaczenie zapewnienia wysokiej jakości infrastruktury drogowej w 
ramach TEN-T i wzywa do przyjęcia środków służących dalszemu zwiększeniu 
bezpieczeństwa drogowego zgodnie z „wizją zero” i utrzymaniu bezpieczeństwa 
operacyjnego przez cały cykl życia infrastruktury krytycznej; 

12. zwraca uwagę na potencjał nowatorskich i aktywnych rodzajów mobilności opartej na 
sieci w miejskim i lokalnym przewozie osób i towarów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z regionami i miastami w celu ulepszenia 
infrastruktury ostatecznego celu podróży („last mile”) i połączeń intermodalnych w 
całej sieci TEN-T, co umożliwi sprawniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie 
infrastruktury i usług; 
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13. ponownie podkreśla kluczową rolę transportu kolejowego w obniżaniu emisyjności 
transportu; uważa, że promowanie przesunięć międzygałęziowych i wydajnego 
transportu kolejowego, w szczególności w sytuacjach transgranicznych, musi być 
priorytetem TEN-T i powinno odbywać się przez pełne wdrożenie ERTMS, usunięcie 
barier w sieci, zapewnienie wzajemnych połączeń i interoperacyjności oraz 
optymalizację kolejowych korytarzy towarowych stosownie do zapotrzebowania;

14. podkreśla znaczenie żeglugi śródlądowej jako zrównoważonego rodzaju transportu oraz 
potrzebę zapewnienia przepustowości, jakości i dobrej żeglowności dróg wodnych, a 
także sprawnych połączeń między bazowymi i kompleksowymi portami oraz sieciami 
kolejowymi i drogowymi; wzywa do podjęcia działań mających na celu ułatwienie 
upowszechniania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w przedmiotowym 
sektorze; 

15. podkreśla rolę, jaką wysokiej jakości połączenia morskie odgrywają w handlu 
międzynarodowym i wewnętrznym UE; uważa, że celem filaru dotyczącego autostrad 
morskich jest ułatwianie dostosowanych do potrzeb połączeń i usług żeglugi morskiej 
bliskiego zasięgu jako zrównoważonego uzupełnienia transportu lądowego, ułatwianie 
współpracy portów morskich i połączenia z ich strefami przyległymi, a także wspieranie 
rozwoju i wprowadzania na rynek czystych i alternatywnych paliw – poddanych ocenie 
skutków – oraz rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej transportu morskiego; 

16. podkreśla, że transport lotniczy ma zasadnicze znaczenie dla łączenia UE ze światem, 
jak również dla połączeń w jej obrębie, w tym z regionami peryferyjnymi; uważa TEN-
T za ważne narzędzie przyspieszające upowszechnianie paliw alternatywnych w 
przedmiotowym sektorze dzięki zapewnieniu niezbędnej przepustowości portów 
lotniczych w sieci bazowej i kompleksowej;

Ukierunkowanie strategiczne

17. podkreśla wartość strategiczną, jaką ma dla UE utrzymanie w obrębie TEN-T ścisłych 
połączeń transportowych z państwami trzecimi oraz dalsza integracja Bałkanów 
Zachodnich; uważa, że wskazane jest rozszerzenie – w oparciu o normy UE i zasadę 
wzajemności – połączeń transportowych TEN-T na kraje kandydujące, państwa 
południowego regionu Morza Śródziemnego i Partnerstwa Wschodniego oraz na Azję; 
wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na granice w Europie oraz do 
monitorowania wpływu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony 
przygraniczne;

18. uznaje rolę TEN-T w zwiększaniu mobilności wojskowej w całej UE; nalega, aby 
odcinki sieci określone jako odpowiednie dla mobilności wojskowej były budowane 
ściśle zgodnie z zasadą podwójnego zastosowania; wzywa Komisję do opracowania 
planów ochrony infrastruktury strategicznej i całej TEN-T;

19. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Głównym celem wspólnej polityki transportowej UE jest utworzenie wspólnego obszaru 
transportu w całej Europie. Głównym instrumentem polityki służącym osiągnięciu tego celu 
jest polityka transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Dotyczy ona wdrażania i rozwoju 
ogólnoeuropejskiej sieci linii kolejowych, dróg, śródlądowych dróg wodnych, szlaków żeglugi 
morskiej, portów, portów lotniczych i terminali kolejowych. Ma na celu zidentyfikowanie i 
likwidację luk oraz usunięcie wąskich gardeł i barier technicznych, aby wzmocnić ogólną 
spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną w UE.

Chociaż w ostatnich latach poczyniono postępy, konieczny jest przegląd, ponieważ od czasu 
ostatniego przeglądu nastąpiły nieprzewidziane przemiany mające wpływ na sektor 
transportowy i stało się oczywiste, że budowa pewnych korytarzy sieci bazowej będzie 
opóźniona i istnieje ryzyko, że nie zostaną one ukończone w terminie. 

Niezwykle ważne jest unowocześnienie europejskiej infrastruktury multimodalnej i 
dostosowanie jej do przyszłych wyzwań, aby zapewnić funkcjonowanie unijnego rynku 
wewnętrznego, konkurencyjność UE oraz wspierać przechodzenie na inteligentną, 
zrównoważoną, wydajną i bezpieczną mobilność. 

Należy przypomnieć, że istniejące prawodawstwo nie wymaga zmian rewolucyjnych. W 
szczególności projekt sieci bazowej należy poddać jedynie niewielkim modyfikacjom, aby nie 
zagrozić jej terminowemu ukończeniu do 2030 r. W celu zwiększenia spójności instrumentu 
„Łącząc Europę” i TEN-T zmiany wymienione w części III załącznika do przeglądu 
instrumentu „Łącząc Europę”1 powinny zostać powielone na nowych mapach TEN-T. Zmiany 
te są niezbędne dla lepszego zrozumienia i zwiększenia przejrzystości faktycznego przebiegu 
korytarzy oraz zapewnienia, aby brakujące (transgraniczne) ogniwa i wąskie gardła zostały 
uwzględnione i ujęte w nowej TEN-T. Terminowe ukończenie sieci oraz zlikwidowanie 
wąskich gardeł i brakujących ogniw jest niezbędne dla powodzenia europejskiej polityki 
transportowej. Jednocześnie ważne jest również monitorowanie i ocena wybudowanej 
infrastruktury w celu zapewnienia jej wydajności i przepustowości. Należy zapewnić, by sieć 
bazowa była gotowa do 2030 r. 

W celu zapewnienia wydajności sieci TEN-T ważne jest, aby systemy mobilności na potrzeby 
przewozu osób i logistyki transportu towarowego mogły być stosowane bezpiecznie, pewnie, 
wydajnie i sprawnie. Dlatego też należy promować multimodalne połączenia transportowe w 
węzłach miejskich, portach, portach lotniczych oraz na platformach. Infrastruktura 
ostatecznego celu podróży („last mile”) ma ogromne znaczenie dla ogólnej wydajności TEN-
T. Zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie muszą zatem ściśle współpracować z 
regionami i miastami w celu ulepszenia infrastruktury ostatecznego celu podróży, 
zwielokrotniając w ten sposób zasięg użytkowników sieci. 

Kluczową zmianą w nowej sieci TEN-T musi być integracja infrastruktury paliw 
alternatywnych. Dzięki włączeniu infrastruktury paliw alternatywnych w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów transportu można wspierać pełne wdrożenie paliw alternatywnych, co 
może pomóc rozwiązać istniejący problem popytu i podaży. Przegląd TEN-T i zapowiedziany 

1 P8_TA(2019)0420.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_PL.html
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przegląd dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych muszą iść w parze. 

Centralnym elementem przyszłej sieci TEN-T musi być wsparcie cyfryzacji i innowacji we 
wszystkich rodzajach transportu. Transformacja cyfrowa pozwala uczynić transport 
bezpieczniejszym, bardziej zrównoważonym i wydajniejszym. W ostatnich latach poczyniono 
już postępy dzięki inteligentnym systemom transportowym (ITS), europejskiemu systemowi 
zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), systemom monitorowania i informacji o ruchu 
statków (VTMIS), usługom informacji rzecznej (RIS) oraz systemom zarządzania ruchem 
lotniczym (SESAR). Aby rozwiązania cyfrowe były skuteczne, ich stosowanie i wdrażanie 
musi być spójne i właściwie skoordynowane w całej UE. W przeglądzie TEN-T należy również 
uwzględnić inteligentną i autonomiczną mobilność. TEN-T musi zapewnić budowę lub 
rozbudowę niezbędnej infrastruktury oraz interoperacyjność transgraniczną.

Kryzys związany z COVID-19 pokazał, jak krytyczne znaczenie dla przewozu towarów i 
pasażerów ma funkcjonująca, dobrze połączona infrastruktura. Pokazał również wartość 
transportu dla całej gospodarki. Dlatego też ważne jest takie wyposażenie sieci, aby była 
bardziej odporna na nowe zagrożenia i kryzysy. Ten niezbędny wzrost odporności należy 
postrzegać w kontekście ogólnej strategicznej autonomii UE i europejskiej polityki 
bezpieczeństwa.

Nowym wymiarem polityki TEN-T, określonym w Planie działania na rzecz mobilności 
wojskowej, jest przemieszczanie się sił zbrojnych w obrębie UE i poza nią. Obecnie utrudniają 
je bariery fizyczne, prawne i regulacyjne, takie jak niekompatybilna infrastruktura lub 
uciążliwe procedury celne. Aby pokonać bariery, stosowne sieci muszą być wyposażone 
zgodnie z zasadą podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania infrastruktury w odniesieniu 
do odpowiednich części TEN-T. 

W nowej TEN-T wszystkie rodzaje transportu muszą być w równym stopniu uwzględnione. 
Neutralność technologiczna jest istotna dla ograniczenia całkowitych emisji z sektora 
transportowego, a jednocześnie zapewnienia mobilności obywateli po przystępnej cenie. 
Należy unikać uniwersalnego podejścia pod względem rodzajów transportu i źródeł energii. 

Konieczne jest utrzymanie jakości infrastruktury drogowej i wspieranie przejścia na 
niskoemisyjną mobilność drogową. Zasadą przewodnią powinna być „wizja zero”. 

Transport kolejowy odgrywa kluczową rolę w obniżaniu emisyjności transportu. Priorytety 
krajowe często prowadziły do przesunięcia przepływu towarów z transportu kolejowego na 
drogowy. Połączenia kolejowe, w szczególności połączenia transgraniczne i połączenia między 
ośrodkami gospodarczymi, wymagają wzmocnienia. Szczególną uwagę należy również 
zwrócić na połączenia kolejowe umożliwiające odciążenie tras przewozu towarów i osób o 
dużym natężeniu ruchu. Należy zoptymalizować korytarze kolejowe, zapewniając wzajemne 
połączenia, interoperacyjność i planowanie wystarczającej przepustowości. 

Należy zapewnić poprawę przepustowości, jakości i dobrej żeglowności śródlądowych dróg 
wodnych. Śródlądowe drogi wodne są w dużej mierze zależne od głębokości rzek. Ważne jest 
zatem dostosowanie infrastruktury żeglugi śródlądowej do wyzwań wynikających ze zmiany 
klimatu. Należy wspierać rozwiązania transgraniczne, cyfryzację i innowacje. Należy uznać 
transgraniczną rolę portów śródlądowych i zapewnić zwiększenie multimodalności głównych 
portów śródlądowych.
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Transport lotniczy odgrywa ważną rolę pod względem połączalności w UE, zwłaszcza w 
przypadku regionów peryferyjnych i wyspiarskich. Przegląd TEN-T może stać się ważnym 
narzędziem przyspieszającym upowszechnianie w tym sektorze paliw alternatywnych, 
poddanych ocenie skutków. 

W rozporządzeniu należy również zachęcać do podejmowania wysiłków służących tworzeniu 
połączeń wykraczających poza granice zewnętrzne UE. Powinno ono mieć na celu zapewnienie 
maksymalnej ciągłości sieci między UE a sąsiadującymi z nią państwami. W szczególności 
należy wspierać integrację Bałkanów Zachodnich. Rozwój sieci transportowej zgodnie z 
zasadami TEN-T może przyczynić się do dalszej integracji Bałkanów Zachodnich z jednolitym 
rynkiem Unii. Zainteresowane strony z krajów kandydujących powinny być zaangażowane w 
proces przeglądu, np. przez Wspólnotę Transportową „zachodniobałkańskiej szóstki”. 
Szczególną uwagę należy również zwrócić na nowe granice utworzone w Unii w wyniku 
wystąpienia z niej Zjednoczonego Królestwa. Należy zwłaszcza uwzględnić skutki wystąpienia 
dla regionów Morza Północnego i Oceanu Atlantyckiego.

Liczne badania wykazały, że ukończenie sieci bazowych TEN-T jest utrudnione z powodu 
opóźnień w krajowym procesie planowania. Komisja musi zatem wzmocnić swój nadzór nad 
wdrożeniem TEN-T. Należy wzmocnić instrumenty już dostępne w obowiązujących ramach 
prawnych oraz zwiększyć rolę i kompetencje koordynatorów europejskich. Państwa 
członkowskie muszą poważnie traktować zobowiązania wynikające z rozporządzenia w 
sprawie TEN-T i wypełniać je zgodnie z wymogami. Ważnymi krokami, które państwa 
członkowskie muszą podjąć w celu przyspieszenia procesu kończenia budowy infrastruktury 
transportowej, będą usprawnienie procesów administracyjnych i sądowych oraz zwiększenie 
stopnia cyfryzacji. 

Do osiągnięcia celów TEN-T niezbędne są wystarczające inwestycje. We wszystkich 
odpowiednich funduszach UE (instrumencie „Łącząc Europę”, InvestEU, europejskich 
funduszach strukturalnych i inwestycyjnych, „Horyzont Europa” itp.) oraz pożyczkach 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego należy uwzględnić szczególne potrzeby sektora 
transportowego. Należy unikać cięć budżetowych. Wsparcie finansowe na projekty związane z 
transportem może być osłabione przez brak koordynacji między instytucjami, niemożność 
udowodnienia wartości dodanej finansowanych projektów, trudności regionów słabiej 
rozwiniętych w korzystaniu ze złożonych mechanizmów finansowych oraz brak woli państw 
członkowskich do promowania odcinków transgranicznych. Ważne jest zatem uproszczenie 
procedur składania wniosków i zapewnienie regionom słabiej rozwiniętym i krajom 
rozwijającym się wytycznych dotyczących modernizacji ich instytucji. Ponadto należy 
wzmocnić synergie między TEN-T a innymi odpowiednimi instrumentami UE innymi niż 
instrument „Łącząc Europę” (np. EFRR). Państwa członkowskie muszą w pełni zobowiązać się 
do zapewnienia odpowiedniego finansowania, w szczególności w odniesieniu do projektów 
transgranicznych.

Zbliżający się przegląd rozporządzenia w sprawie TEN-T może skierować europejską sieć 
transportową z powrotem na właściwe tory. Warunkiem jest jednak prawidłowe 
przeprowadzenie przeglądu. Musi on być ambitny oraz zapewniać uaktualnienie TEN-T i 
dostosowanie jej do wymogów przyszłości. Unia musi nadać wysoki priorytet ukończeniu 
transeuropejskiej sieci transportowej.


