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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.



PR\1205344PL.docx 3/33 PE652.338v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ...........5

UZASADNIENIE.....................................................................................................................32



PE652.338v01-00 4/33 PR\1205344PL.docx

PL



PR\1205344PL.docx 5/33 PE652.338v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Roku Kolei (2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0078),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C9-0076/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia ...,2

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Kultury i 
Edukacji, 

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

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C ... (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. C ... (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. Komisja15 przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
wzrostu, której celem jest przekształcenie 
Unii w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 
zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
gospodarce, która w 2050 r. osiągnie 
zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych netto i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. Komisja15 przedstawiła 
Europejski Zielony Ład dla Unii 
Europejskiej i jej obywateli. Europejski 
Zielony Ład to nowa strategia na rzecz 
zrównoważonego wzrostu, której celem 
jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i 
prosperujące społeczeństwo żyjące w 
nowoczesnej, zasobooszczędnej i 
konkurencyjnej gospodarce, która 
najpóźniej w 2050 r. osiągnie zerowy 
poziom emisji gazów cieplarnianych netto i 
w ramach której wzrost gospodarczy 
będzie oddzielony od wykorzystania 
zasobów naturalnych.

__________________ __________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019) 640 final).

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W swoich konkluzjach z dnia 12 
grudnia 2019 r.16 Rada Europejska 
zatwierdziła cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej przez Unię 
Europejską do 2050 r.

(2) W swoich konkluzjach z dnia 12 
grudnia 2019 r.16 Rada Europejska 
zatwierdziła cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej przez Unię 
Europejską najpóźniej do 2050 r.

__________________ __________________
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16 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 
grudnia 2019 r.

16 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 
grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swojej rezolucji z dnia 15 
stycznia 2020 r.17 Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjął komunikat Komisji 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i 
wezwał do niezbędnej transformacji 
społeczeństwa w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu najpóźniej do 2050 r.

(3) W swojej rezolucji z dnia 15 
stycznia 2020 r.17 Parlament Europejski z 
zadowoleniem przyjął komunikat Komisji 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i 
wezwał do niezbędnej transformacji 
społeczeństwa w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu jak najszybciej, a najpóźniej do 
2050 r. W swoich rezolucjach z dnia 17 
kwietnia 2020 r. i z dnia 15 maja 2020 r. 
dotyczących reagowania na kryzys 
spowodowany pandemią Covid-19 i 
późniejszej odbudowy Parlament 
Europejski podkreślił, że Europejski 
Zielony Ład pozostaje bezwzględnym 
priorytetem dla Unii.

__________________ __________________
17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

17 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 

(4) Zgodnie z celami określonymi w 
komunikacie Komisji w sprawie 
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Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność. 
Transport odpowiada za jedną czwartą 
emisji gazów cieplarnianych w Unii, a 
wartość ta wciąż rośnie. Aby osiągnąć 
neutralność klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu o 
90 % do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają. Europejski Zielony 
Ład oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną i inteligentną mobilność w 
celu sprostania tym wyzwaniom. W 
szczególności należy znacznie zwiększyć 
rolę kolei i śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy.

Europejskiego Zielonego Ładu istnieje 
potrzeba transformacji unijnej gospodarki i 
przemyślenia polityk, w szczególności w 
dziedzinie transportu i mobilności, co 
oznacza przyspieszenie przejścia na 
zrównoważoną, intermodalną i 
inteligentną mobilność. W 2017 r. poziom 
emisji CO2 z transportu (z 
uwzględnieniem lotnictwa 
międzynarodowego, ale z wyłączeniem 
żeglugi międzynarodowej) w Unii był o 28 
% wyższy od poziomów z 1990 r. i stanowił 
27 % całkowitej emisji gazów 
cieplarnianych w UE-281a, a wartość ta 
wciąż rośnie. Aby osiągnąć neutralność 
klimatyczną, konieczne będzie 
ograniczenie emisji w sektorze transportu 
oraz innych skutków klimatycznych o co 
najmniej 90 % możliwie jak najszybciej, a 
najpóźniej do 2050 r. Droga do 
zrównoważonego transportu wiedzie przez 
postawienie na pierwszym miejscu potrzeb 
użytkowników: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i 
czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają, oraz wspierać tych 
użytkowników, którzy korzystają już ze 
zrównoważonych rodzajów transportu, 
takich jak jazda rowerem i chodzenie 
pieszo. Europejski Zielony Ład ma na celu 
przyspieszenie przejścia na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność w celu sprostania 
tym wyzwaniom. W szczególności należy 
znacznie zwiększyć rolę kolei i 
śródlądowych dróg wodnych w 
śródlądowym transporcie towarów, którego 
75 % stanowi dziś transport drogowy, bez 
prowadzenia dalszych prac w zakresie 
regulacji i pogłębiania.

__________________
1a EAA „Greenhouse gas emissions from 
transport in Europe” [„Emisje gazów 
cieplarnianych w sektorze transportu w 
Europie”]. Źródło: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
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greenhouse-gases-12

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W tym kontekście niezwykle istotne 
jest wdrożenie, przyspieszenie i realizacja 
celów wyznaczonych w białej księdze z 
2011 r.1a W szczególności należy przenieść 
50 % udziału w rynku ruchu 
pasażerskiego na średnie odległości i 
między miastami z transportu drogowego 
na transport kolejowy i wodny, podczas 
gdy w sektorze przewozów towarowych do 
2030 r. 30 % (i ponad 50 % do 2050 r.) 
drogowego transportu towarów należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, np. 
kolej lub transport wodny. Do 2020 r. 
należy ustanowić ramy europejskiego 
systemu informacji, zarządzania i 
płatności w zakresie transportu 
multimodalnego zarówno w odniesieniu 
do ruchu pasażerskiego, jak i przewozu 
towarów. Do 2050 r. należy zapewnić 
połączenie wszystkich lotnisk należących 
do sieci bazowej z siecią kolejową, 
najlepiej z szybkimi kolejami oraz dobre 
połączenie wszystkich najważniejszych 
portów morskich z kolejowym transportem 
towarów oraz, w miarę możliwości, 
systemem wodnego transportu 
śródlądowego. Konieczne jest pełne 
stosowanie zasad „użytkownik płaci” i 
„zanieczyszczający płaci” oraz 
zaangażowanie sektora prywatnego w celu 
eliminacji zakłóceń, wytworzenia 
przychodów i zapewnienia finansowania 
przyszłych inwestycji w dziedzinie 
transportu.
__________________
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1a DG MOVE, biała księga „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu”. 
Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
1DC0144&from=PL

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
jako przełomowy czynnik, który umożliwi 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r. Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto w 
latach 1990–201618 zmniejszyło się 
zużycie energii w transporcie kolejowym i 
w coraz większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii.

(5) Kolej ma istotną rolę do odegrania 
w osiągnięciu neutralności klimatycznej 
możliwie jak najszybciej, a najpóźniej do 
2050 r.  Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych i energooszczędnych 
rodzajów transportu. Jest ona w znacznej 
mierze zelektryfikowana i emituje dużo 
mniej CO2 niż transport drogowy lub 
lotniczy na równoważnej trasie; jest to 
także jedyny rodzaj transportu, w którym 
od 1990 r. stale obniża się poziom emisji 
gazów cieplarnianych i CO2. Ponadto w 
latach 1990–201618 zmniejszyło się zużycie 
energii w transporcie kolejowym i w coraz 
większym stopniu korzysta się z 
odnawialnych źródeł energii. Pomimo tych 
wyraźnych korzyści sytuacja kolei jest 
znacznie mniej korzystna w porównaniu z 
innymi rodzajami transportu, a w 
szczególności z lotnictwem, ponieważ linie 
lotnicze są zwolnione z podatku od paliwa 
lotniczego, przy czym lotnictwo 
wewnątrzunijne jest zwolnione z podatku 
VAT od pasażerów, a sektor lotniczy 
otrzymuje znaczną ilość bezpłatnych 
uprawnień w ramach systemu handlu 
emisjami. Korzyści te często oznaczają, że 
nawet w przypadku krótkich dystansów 
kolej znajduje się w niekorzystnej sytuacji 
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w porównaniu z lotnictwem, które może 
oferować bardziej konkurencyjne cenowo 
loty na krótkich dystansach mimo 
większego oddziaływania na klimat. 
Ponadto w porównaniu z innymi 
rodzajami transportu efekty zewnętrzne 
kolei są niewielkie i dobrze 
zinternalizowane. Na przykład efekty 
zewnętrzne transportu drogowego są 
nadal jedynie w niewielkim stopniu 
uwzględniane w opłatach drogowych. 
Ważne jest, aby zastanowić się nad 
rzeczywistą ceną każdego rodzaju 
transportu i zatrzymać ukryte dotacje, 
internalizując efekty zewnętrzne, 
wdrażając zasady „zanieczyszczający 
płaci” i „użytkownik płaci”, a także 
zapewniając kolejom należne im i 
przystępne miejsce w koszyku mobilności.

__________________ __________________
18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

18 Rocznik statystyczny DG ds. Mobilności 
i Transportu z 2019 r. „EU transport in 
figures” [„Transport UE w liczbach”] 
(źródło: Eurostat).

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, sektor kolei przyczynia się do 
zapewnienia społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej spójności.

(6) Łącząc główne unijne szlaki 
transportowe z peryferyjnymi regionami i 
terytoriami, a także ustanawiając i 
przywracając brakujące transgraniczne 
połączenia kolejowe1a, sektor kolei 
przyczynia się do zapewnienia społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej spójności. 
Ponadto regiony oddalone mają często 
mniej sieci, które są słabiej rozwinięte i 
wymagają szczególnej uwagi. Co więcej, 
regiony przygraniczne w całej Unii 
zajmują 40 % jej terytorium i obejmują 



PE652.338v01-00 12/33 PR\1205344PL.docx

PL

jedną trzecią jej populacji1b, ale często ich 
sytuacja jest podwójnie trudna, ponieważ 
są to obszary wiejskie położone na 
peryferiach sieci krajowych. 
__________________
1a Sprawozdanie DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej „Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
[„Kwantyfikacja wpływu związanych z 
granicami barier o charakterze prawnym i 
administracyjnym w regionach 
przygranicznych położonych przy 
granicach lądowych”] (Źródło: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf )
1b Sprawozdanie DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej „Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
[„Kwantyfikacja wpływu związanych z 
granicami barier o charakterze prawnym i 
administracyjnym w regionach 
przygranicznych położonych przy 
granicach lądowych”] (Źródło: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf )

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 

(7) Podczas gdy od 2007 r. udział 
kolejowych przewozów pasażerskich w 
unijnym transporcie lądowym wzrósł 
jedynie nieznacznie, udział kolejowego 
transportu towarów zmniejszył się. Na 
drodze do osiągnięcia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego wciąż 
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stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
ograniczenia do minimum hałasu. 
Wyeliminowanie tych przeszkód przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów i 
przyspieszeniu tempa innowacji umożliwi 
wykorzystanie pełnego potencjału kolei. 
Należy zatem w dalszym ciągu wspierać 
kolej, by mogła ona stać się bardziej 
atrakcyjna zarówno dla podróżujących, jak 
i dla przedsiębiorstw.

stoi wiele przeszkód, w tym konieczność 
promowania interoperacyjności i 
cyfryzacji, przyspieszenia wdrażania 
europejskiego systemu zarządzania 
ruchem kolejowym (ERTMS) tak dla 
elementów wyposażenia torowego, jak i 
wyposażenia pokładowego, internalizacji 
kosztów oraz ograniczenia do minimum 
hałasu – zarówno w kontekście redukcji 
hałasu u źródła poprzez modernizację 
wagonów towarowych, jak i środków 
ochrony przed hałasem, takich jak ekrany 
przytorowe. Wyeliminowanie tych 
przeszkód przy jednoczesnym ograniczeniu 
kosztów i przyspieszeniu tempa innowacji 
umożliwi wykorzystanie pełnego 
potencjału kolei. Należy zatem w dalszym 
ciągu wspierać kolej, by mogła ona stać się 
bardziej atrakcyjna zarówno dla 
podróżujących, jak i dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w 
odniesieniu do zrównoważonej i 
inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 
pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów i 
obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających w 

(8) W celu promowania transportu 
kolejowego zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w 
odniesieniu do zrównoważonej i 
inteligentnej mobilności, należy ogłosić 
rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Rok 
2021 będzie ważnym rokiem dla unijnej 
polityki kolejowej; będzie to pierwszy 
pełny rok, w którym w całej Unii zostaną 
wdrożone przepisy uzgodnione w ramach 
czwartego pakietu kolejowego, mianowicie 
przepisy dotyczące otwarcia rynku 
krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich i ograniczenia kosztów i 
obciążeń administracyjnych 
przedsiębiorstw kolejowych działających w 
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całej Unii. W wielu państwach 
członkowskich rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją, w tym pociągami 
nocnymi, co obrazuje także popularność 
inicjatywy #DiscoverEU. Ponadto 
międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

całej Unii. Należy również zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe 
wdrażanie filaru technicznego – 
bezpieczeństwa, interoperacyjności i 
nowej roli ERA. W wielu państwach 
członkowskich rośnie zainteresowanie 
społeczeństwa koleją, w tym pociągami 
nocnymi, co obrazuje także popularność 
inicjatywy #DiscoverEU. Ponadto 
międzynarodowy festiwal sztuki 
„Europalia” w 2021 r. będzie poświęcony 
wpływowi kolei na sztukę oraz roli kolei 
jako potężnego promotora przemiany 
społecznej, gospodarczej i przemysłowej,

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Nawet w tym miejscach, gdzie 
globalny kryzys zdrowotny spowodowany 
pandemią COVID-19 doprowadził 
państwa członkowskie niemal do zastoju, 
kolej i systemy kolei miejskich nadal 
zapewniają przepływ towarów i utrzymują 
świadczenie podstawowych usług, również 
na rzecz pasażerów wykonujących 
„zawody o podstawowym znaczeniu”. W 
świecie po COVID-19 nastąpi wiele 
zmian, jeśli chodzi o europejską 
mobilność. Sektor lotnictwa zostanie 
poddany restrukturyzacji, w związku z 
czym prawdopodobnie zmniejszy się liczba 
lotów krótkodystansowych, a kolej będzie 
musiała odegrać istotną rolę w ułatwieniu 
przejścia z tego rodzaju lotów na szybkie 
połączenia kolejowe.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Ponieważ Unia oferuje wsparcie 
inwestycji w infrastrukturę kolejową 
poprzez swoje fundusze i instrumenty, ma 
ona również bezpośredni wpływ na 
promocję kolei. Należy go w pełni 
wykorzystać. „Odrodzenie kolei” wymaga 
dodatkowego finansowania, które 
powinno koncentrować się w 
szczególności na ustanowieniu i 
przywróceniu brakujących regionalnych 
transgranicznych połączeń kolejowych, 
utrzymaniu i modernizacji istniejących 
linii, mostów i tuneli oraz na ponownym 
uruchomieniu nieużywanych linii, tam 
gdzie istnieje możliwość przeniesienia 
ruchu pasażerskiego i towarowego na 
transport kolejowy. Nowe pomysły 
dotyczące najlepszego wykorzystania 
taboru mogłyby być wdrażane w całej UE, 
na przykład w celu ułatwienia ponownego 
uruchomienia usług pociągów nocnych. 
Kluczowe znaczenie mają istotne fundusze 
i wyższe stopy dofinansowania, które 
powinny być ukierunkowane na 
zrównoważoną, intermodalną i 
inteligentną mobilność, przy czym kolej 
będzie stanowić podstawę każdej 
europejskiej strategii mobilności i 
warunek wstępny finansowania. Komisja 
powinna zapewnić, aby w planowaniu i 
wykonaniu budżetu UE na 2021 r. 
uwzględniono wystarczające środki na 
takie „odrodzenie”. 

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) Zwiększenie atrakcyjności kolei 
wymaga ponadto lepszego dostępu dla 
wszystkich użytkowników. W związku z 
postępującym starzeniem się 
społeczeństwa standardem musi stać się 
dostępność dla użytkowników 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, a osiągnięcie tego 
celu powinno obejmować wprowadzenie 
kompleksowej sprzedaży biletów 
przesiadkowych oraz intermodalnych, 
zrozumiałych i umożliwiających 
dochodzenie praw przez pasażerów.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2021 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Kolei” (zwanym dalej 
„europejskim rokiem”).

Rok 2021 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Kolei” (zwanym dalej 
„europejskim rokiem”), wspierającym 
rozwój kolei jako trwałego centrum 
unijnej polityki mobilności.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promowanie kolei jako 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu, w 
szczególności przez podkreślanie roli kolei 

a) promowanie kolei jako podstawy 
zrównoważonego, innowacyjnego i 
bezpiecznego rodzaju transportu, w 
szczególności przez:
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jako przełomowego czynnika, który 
pomoże w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do młodzieży;

(i) podkreślanie roli kolei, jeżeli chodzi o 
pomoc w osiągnięciu przez Unię 
neutralności klimatycznej w jak 
najkrótszym terminie i najpóźniej do 2050 
r. oraz przez docieranie do szerszego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza do osób z 
niepełnosprawnościami i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz młodzieży; oraz 
(ii) podkreślenie pozytywnej potencjalnej 
roli kolei jako podstawy zrównoważonego, 
wygodnego i bezpiecznego rodzaju 
transportu w czasie pandemii i w 
następstwie pandemii zarówno w zakresie 
transportu pasażerskiego, jak i 
towarowego.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zwiększenie komfortu pasażerów i 
ich zaufania do transportu kolejowego w 
ramach promowania korzyści związanych 
ze zrównoważoną intermodalnością, w 
tym możliwości przewozu rowerów w 
pociągach, a także w ramach wspierania 
inicjatyw mających na celu wdrożenie 
systemu biletów przesiadkowych, 
promowania praw pasażerów w ruchu 
kolejowym oraz promowania 
przywrócenia europejskich pociągów 
nocnych1a;
__________________
1a DG ds. Mobilności i Transportu, 
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przetarg: „Projekt pilotażowy dotyczący 
rewitalizacji transgranicznych pociągów 
nocnych”, na wniosek Parlamentu 
Europejskiego. (źródło: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170&locale=pl)

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) rozwiązanie problemu wpływu 
transportu na środowisko związanego z 
turystyką oraz uświadomienie 
społeczeństwu konieczności osiągnięcia 
zrównoważonej turystyki;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei, która 
łączy obywateli, umożliwia im poznawanie 
Unii w całej jej różnorodności, wspiera 
spójność i przyczynia się do integracji 
rynku wewnętrznego Unii;

b) podkreślanie europejskiego, 
transgranicznego wymiaru kolei oraz 
konieczności przekształcenia unijnej 
mozaiki krajowych sieci kolejowych w 
prawdziwie europejską sieć, która łączy 
obywateli, umożliwia im poznawanie Unii 
w całej jej różnorodności, wspiera spójność 
i przyczynia się do integracji rynku 
wewnętrznego Unii, w szczególności 
poprzez promowanie korzyści 
wynikających z wyboru połączeń 
kolejowych mogących zastąpić loty na 
krótkich dystansach;
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Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
innowacjami, zatrudnieniem, kształceniem, 
młodzieżą i kulturą oraz poprawą 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami;

c) zwiększanie wkładu kolei w rozwój 
gospodarki, przemysłu i społeczeństwa 
Unii, obejmującego w szczególności 
aspekty związane z rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością 
przemysłową, zrównoważoną turystyką, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
zatrudnieniem, kształceniem, młodzieżą i 
kulturą oraz poprawą dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich;

a) inicjatywy i imprezy służące 
promowaniu debaty, zwiększaniu 
świadomości i ułatwianiu zaangażowania 
obywateli, przedsiębiorstw i organów 
publicznych w celu przyciągnięcia 
większej liczby osób i towarów do kolei 
jako środka w walce ze zmianą klimatu za 
pośrednictwem wielu kanałów i narzędzi, 
w tym imprezy w państwach 
członkowskich, przy jednoczesnym 
podkreśleniu bezpieczeństwa i komfortu 
podróżowania koleją;

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wspieranie i propagowanie w 
państwach członkowskich inicjatyw 
mających na celu wdrożenie we 
wszystkich administracjach inicjatyw 
sektora publicznego i prywatnego 
służących ułatwieniu tworzenia lepszych 
schematów w zakresie kolejowych tras 
podróży służbowych;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) gromadzenie doświadczeń i 
najlepszych praktyk w związku ze 
środkami umożliwiającymi bezpieczne 
korzystanie z transportu kolejowego w 
czasie pandemii wirusowej i w jej 
następstwie oraz dzielenie się nimi, przy 
jednoczesnym spójnym traktowaniu 
wszystkich rodzajów transportu;

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja wspiera rozwój kolei jako 
trwałego centrum unijnej polityki 
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mobilności poprzez:
a) propagowanie równych warunków 
działania w ramach poszczególnych 
rodzajów transportu, wyeliminowanie 
różnic w zakresie praktyk dotyczących 
podatków i opłat, zrównanie podejścia do 
praw pasażerów i utworzenie warunków 
ramowych umożliwiających stosowanie 
intermodalnych biletów przesiadkowych;
b) wspieranie regionalnych połączeń 
kolejowych w całej UE, kontynuowanie 
wsparcia na rzecz regionalnych 
„brakujących połączeń kolejowych” 1a;

c) wspieranie inicjatyw we wszystkich 
trzech centralnych filarach, które tworzą 
podstawę polityki mobilności, w drodze 
ich łączenia i integracji oraz uznawania 
centralnej roli użytkowników, a 
mianowicie poprzez:
- w odniesieniu do intermobilności: 
uwzględnianie i łączenie wszystkich 
rodzajów transportu ze względu na 
potrzebę podróży „od drzwi do drzwi”,
- w odniesieniu do połączeń 
międzysystemowych: łączenie 
poszczególnych rodzajów transportu, na 
przykład poprzez zapewnienie lepszego 
harmonogramu i lepszej ochrony praw 
pasażerów w transporcie intermodalnym, 
a także poprzez stosowanie środków 
infrastrukturalnych, takich jak połączenia 
transgraniczne,
- w odniesieniu do 
interoperacyjności: na przykład poprzez 
rozwój specyfikacji technicznej, w tym 
uwzględnienie Karty ONZ i europejskiego 
aktu prawnego w sprawie dostępności na 
potrzeby wolnego od barier dostępu do 
infrastruktury, taboru kolejowego i 
informacji w specyfikacji technicznej 
obsługi pasażerskich połączeń kolejowych 
(techniczne specyfikacje 
interoperacyjności w zakresie potrzeb 
osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się);
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d) wznowienie działań mających na 
celu ukończenie wdrażania europejskiego 
systemu zarządzania ruchem kolejowym 
(ERTMS) zarówno w odniesieniu do 
systemów pokładowych taboru, jak i 
infrastruktury, a także mających na celu 
zwiększenie ochrony przed hałasem 
zarówno dzięki redukcji hałasu u źródła 
poprzez modernizację wagonów 
towarowych, jak i dzięki montowaniu 
ekranów przytorowych;
e) opracowanie i ogłoszenie polityki 
„przesunięcia międzygałęziowego w 
turystyce”, przy wspólnym wsparciu ze 
strony sektora kolei, europejskiego 
sektora kultury oraz krajowych i 
europejskich przedstawicieli turystyki;
f) poprawę jakości informacji 
dostępnych dla pasażerów oraz 
egzekwowanie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.1b 
tak, aby zapewnić porównywalne dane na 
temat wszystkich rodzajów transportu, w 
tym informacje na temat biletów 
lotniczych i najlepszych alternatywnych 
połączeń kolejowych/autobusowych w 
przypadku tras, których pokonanie 
zajmuje mniej niż pięć godzin;
g) zachęcanie do wprowadzania 
systemów certyfikacji przedsiębiorstw w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz 
opracowanie wspólnych unijnych norm w 
celu oszacowania śladu węglowego każdej 
podróży pasażerskiej i przewozu towarów, 
przy czym różne wersje takich 
kalkulatorów powinny zostać dostosowane 
do różnych użytkowników, takich jak 
przedsiębiorstwa czy obywatele, co pomoże 
w lepszym wyborze oraz ułatwi 
wprowadzanie na rynek ekologicznych 
rozwiązań w dziedzinie transportu.
__________________
1a Zwycięski wniosek dotyczący 
brakujących połączeń złożony w 
odpowiedzi na zaproszenie do składania 
wniosków w ramach instrumentu „Łącząc 
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Europę” w 2016 r. (Źródło: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf )
1b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z 
dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
kodeksu postępowania dla 
komputerowych systemów rezerwacji i 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 2299/89 (Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 47–
55).

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje i organy Unii, a także 
państwa członkowskie mogą – 
odpowiednio na poziomie unijnym i 
krajowym – powoływać się na europejski 
rok i używać jego identyfikacji wizualnej 
w działaniach promocyjnych, o których 
mowa w ust. 1.

2. Instytucje i organy Unii, a także 
państwa członkowskie mogą – 
odpowiednio na poziomie unijnym i 
krajowym – powoływać się na europejski 
rok i używać jego identyfikacji wizualnej 
w działaniach promocyjnych, o których 
mowa w ust. 1 i 2.

W szczególności w europejskim roku 
Komisja będzie propagować istniejącą 
unijną sieć pociągów nocnych i zachęcać 
do realizacji inicjatyw, w ramach których 
transgraniczne pociągi nocne 
wykorzystuje się do promowania 
identyfikacji wizualnej Unii.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za organizację uczestnictwa w 
europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatorów krajowych. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 
poziomie krajowym.

Za organizację uczestnictwa w 
europejskim roku na poziomie krajowym 
odpowiadają państwa członkowskie. W 
tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają koordynatora krajowego i 
zapewniają odpowiednie zasoby finansowe 
i ludzkie na realizację jego zadań. 
Koordynatorzy krajowi zapewniają 
koordynację odpowiednich działań na 
poziomie krajowym i pełnią rolę 
łączników na potrzeby koordynacji na 
poziomie unijnym. Wyboru 
koordynatorów krajowych dokonuje się 
na podstawie ich udokumentowanego 
zaangażowania w rozwój kolei w Europie.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych w 
celu koordynowania przebiegu 
europejskiego roku. Posiedzenia te służą 
również wymianie informacji na temat 
realizacji europejskiego roku na poziomie 
krajowym i unijnym; przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego mogą brać w 
udział w tych posiedzeniach jako 
obserwatorzy.

1. Komisja regularnie zwołuje 
posiedzenia koordynatorów krajowych i 
odpowiedniego przedstawiciela 
Parlamentu w celu koordynowania 
przebiegu europejskiego roku. Posiedzenia 
te służą również wymianie informacji na 
temat realizacji europejskiego roku na 
poziomie krajowym i unijnym. Ponadto 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego 
i sektora kolei są zapraszani do udziału w 
tych posiedzeniach jako obserwatorzy.

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, o ile będzie to możliwe ze 
względów budżetowych, może 
zorganizować zaproszenia do składania 
wniosków i projektów, które będą mogły 
otrzymać wsparcie ze względu na ich 
szczególny wkład w osiągnięcie celów 
europejskiego roku.

Komisja zorganizuje zaproszenia do 
składania wniosków i projektów, które 
będą mogły otrzymać wsparcie ze względu 
na ich szczególny wkład w osiągnięcie 
celów europejskiego roku.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach, na potrzeby 
europejskiego roku, Komisja będzie 
współpracować z właściwymi 
organizacjami międzynarodowymi, 
zapewniając jednocześnie widoczność 
udziału Unii.

Na potrzeby europejskiego roku Komisja 
będzie współpracować z właściwymi 
organizacjami międzynarodowymi i 
właściwymi organami sąsiadujących 
państw trzecich, zapewniając jednocześnie 
widoczność udziału Unii.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja poda 
do wiadomości publicznej oraz przedłoży i 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
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realizacji, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji.

Regionów sprawozdanie na temat 
realizacji, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji.

Po przeprowadzeniu oceny tego 
sprawozdania Komisja podejmie w 
związku z nim wszelkie niezbędne 
inicjatywy ustawodawcze.

Or. en
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Ocena skutków finansowych regulacji
Tabela 3.2.1 Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Tekst proponowany przez Komisję

Dział wieloletnich ram finansowych Dział 1 [Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa]; Dział 3 [Zasoby 
naturalne i środowisko]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Po 
2027

Ogółem

Środki na 
zobowiąza
nia

(1) 0,500 1,500 2,000
Środki operacyjne 

06.02.05 (budżet na rok 2020) / 02.20.04.01 
(2021–22) Działania wspierające europejską 
politykę transportową Środki na 

płatności (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Środki na 
zobowiąza
nia

(1) 6,000 6,000
Środki operacyjne 

01.02.02.50 „Horyzont Europa”

02.03.01 instrument „Łącząc Europę” – 
Transport

09.02 program LIFE

Środki na 
płatności (2) 3,000 3,000 6,000

OGÓŁEM środki na działy 1 i 3 Środki na 
zobowiąza

=1+3 0,500 7,500 8,000
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nia

Środki na 
płatności =2+3 0,300 4,200 3,500 8,000

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Poprawka

Dział wieloletnich ram finansowych Dział 1 [Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa]; Dział 3 [Zasoby 
naturalne i środowisko]

2020 2021 2022 2023 2024 2026 Po 2027 Ogółem

Środki na 
zobowiąza
nia

(1) 0,500 1,500 2,000
Środki operacyjne 

06.02.05 (budżet na rok 2020) / 02.20.04.01 
(2021–22) Działania wspierające europejską 
politykę transportową Środki na 

płatności (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Środki na 
zobowiąza
nia

(1) 14,000 14,000
Środki operacyjne 

01.02.02.50 „Horyzont Europa”

02.03.01 instrument „Łącząc Europę” – 
Transport

09.02 program LIFE

Środki na 
płatności (2) 7,000 7,000 14,000

OGÓŁEM środki na działy 1 i 3 Środki na 
zobowiąza
nia

=1+3 0,500 15,500 16,000



PR\1205344PL.docx 29/33 PE652.338v01-00

PL

Środki na 
płatności =2+3 0,300 8,200 7,500 16,000

Or. en

Uzasadnienie

Budżet należy podwoić, aby usprawnić urzeczywistnianie celów Europejskiego Roku Kolei.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Ocena skutków finansowych regulacji
Tabela 3.2.1 Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Tekst proponowany przez Komisję

Dział wieloletnich ram finansowych 7 „Wydatki administracyjne”

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Po 
2027

Ogółem

Zasoby ludzkie 0,150 0,300 0,075 0,525

Pozostałe wydatki administracyjne 0,010 0,010
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OGÓŁEM środki na DZIAŁ 7 wieloletnich 
ram finansowych

(Środki na 
zobowiązania 

ogółem = środki 
na płatności 

ogółem)

0,150 0,310 0,075 0,535

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Środki na 
zobowiązania 0,650 7,810 0,075 8,535OGÓŁEM środki 

z wszystkich DZIAŁÓW 
wieloletnich ram finansowych Środki na 

płatności 0,450 4,510 3,575 8,535

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Poprawka

Dział wieloletnich ram finansowych 7 „Wydatki administracyjne”

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Po 
2027

Ogółem

Zasoby ludzkie 0,150 0,300 0,075 0,525

Pozostałe wydatki administracyjne 0,010 0,010

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 7 wieloletnich 
ram finansowych

(Środki na 
zobowiązania 

ogółem = środki 
na płatności 

ogółem)

0,150 0,310 0,075 0,535

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
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Środki na 
zobowiązania 0,650 15,810 0,075 16,535OGÓŁEM środki 

z wszystkich DZIAŁÓW 
wieloletnich ram finansowych Środki na 

płatności 0,450 8,510 7,575 16,535

Or. en

Uzasadnienie

Budżet należy podwoić, aby usprawnić urzeczywistnianie celów Europejskiego Roku Kolei.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, w którym ogłasza się rok 2021 
„Europejskim Rokiem Kolei” i którego celem jest promowanie transportu kolejowego zgodnie 
z celami zrównoważonej i inteligentnej mobilności określonymi w komunikacie Komisji w 
sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. 
Transport odpowiada za jedną czwartą unijnych emisji gazów cieplarnianych i wartość ta wciąż 
rośnie. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczne będzie ograniczenie emisji w 
sektorze transportu o 90 % do 2050 r. Ponadto zgodnie z planem utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu należy przenieść 50 % udziału w rynku ruchu pasażerskiego 
na średnie odległości i między miastami z transportu drogowego na transport kolejowy, podczas 
gdy w sektorze przewozów towarowych do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów należy 
przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, a ponad 50 % do 2050 r.

Jednym z kluczowych czynników sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu jest skupienie uwagi 
i działań na kolei: podróż pociągiem powinna być tańsza, pociągi powinny być bardziej 
energooszczędne i powinny kursować z większą częstotliwością, a połączenia kolejowe należy 
usprawnić. Kolej, jako jeden z najbardziej ekologicznych i energooszczędnych rodzajów 
transportu, musi odegrać istotną rolę w przyspieszeniu tempa ograniczania emisji w sektorze 
transportu. Dzięki temu, że kolej jest w znacznym stopniu zelektryfikowana, zwiększa 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i emituje znacznie mniej CO2 niż transport 
drogowy lub lotniczy na równoważnej trasie. Ponadto jest to jeden z najbezpieczniejszych 
rodzajów transportu i łączy ludzi i przedsiębiorstwa na terenie całej UE. Pomimo tych 
wyraźnych korzyści sytuacja kolei jest jednak znacznie mniej korzystna w porównaniu z 
innymi rodzajami transportu, a w szczególności z lotnictwem. Linie lotnicze są zwolnione z 
podatku od paliwa lotniczego i otrzymują znaczną ilość bezpłatnych uprawnień w ramach 
systemu handlu emisjami. Korzyści te często oznaczają, że nawet w przypadku krótkich 
dystansów kolei znajduje się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z lotnictwem, które oferuje 
bardziej konkurencyjne cenowo loty na krótkich dystansach pomimo znacznego oddziaływania 
na klimat.

Sprawozdawczyni nie tylko popiera wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2021 „Europejskim 
Rokiem Kolei”, ale również zachęca Komisję Europejską do wyznaczenia bardziej ambitnych 
celów. Nasze społeczeństwo powinno odchodzić od korzystania z transportu drogowego i 
lotniczego na rzecz transportu kolejowego. Będzie to wymagało inwestycji w zdolność 
przepustową infrastruktury kolejowej zarówno w zakresie rozszerzenia sieci, jak i 
wprowadzenia cyfrowej technologii zarządzania ruchem takiej jak ERTMS. 
Nawet wówczas, gdy globalny kryzys zdrowotny spowodowany pandemią COVID-19 
doprowadził nasze państwa niemal do zastoju, kolej i systemy kolei miejskich nadal zapewniają 
przepływ towarów i utrzymują świadczenie podstawowych usług, również na rzecz pasażerów 
wykonujących „zawody o podstawowym znaczeniu”.

Sprawozdawczyni wzywa do usprawnienia transportu publicznego w celu osiągnięcia 
zrównoważonego planowania przestrzeni miejskiej na potrzeby bardziej „miękkich” rozwiązań 
w zakresie mobilności. Cel ten można osiągnąć za sprawą systemu skutecznego ustalania cen 
w transporcie i tanich biletów kolejowych, który ma przynieść poprawę schematów ruchu i 
sprzyjać wybieraniu przez pasażerów i operatorów logistyki zrównoważonych rodzajów 
transportu.
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Sprawozdawczyni pragnie stworzyć środowisko współpracy z przedsiębiorstwami kolejowymi 
w celu ostatecznego ustanowienia systemu biletów przesiadkowych w UE, w szczególności w 
zakresie podróży transgranicznych, dzięki któremu pasażerowie mogliby dochodzić swoich 
praw w przypadku utraty połączenia w wyniku opóźnienia na wcześniejszym odcinku trasy. 

Sprawozdawczyni zwraca również uwagę na znaczenie rewitalizacji pociągów nocnych i 
rozwoju połączeń regionalnych w całej UE. Będzie to wymagało inwestycji w tabor i 
infrastrukturę pociągów nocnych w celu ponownego uruchomienia tras tak, aby znowu 
stanowiły realną i tanią opcję dla osób podróżujących w Europie, jak miało to miejsce w 
przeszłości. W tym względzie sprawozdawczyni zachęca Komisję Europejską do 
maksymalizacji w europejskim roku działań promujących istniejącą unijną sieć pociągów 
nocnych oraz do realizacji inicjatyw, w ramach których kursujące transgraniczne pociągi nocne 
będą opatrzone elementami identyfikacji wizualnej UE.

Faktyczne „odrodzenie kolei” wymaga, aby finansowanie skoncentrowano w szczególności na 
przywróceniu brakujących regionalnych transgranicznych połączeń kolejowych, utrzymaniu i 
modernizacji istniejących linii, mostów i tuneli oraz na ponownym uruchomieniu 
nieużywanych linii, tam gdzie istnieje możliwość przeniesienia ruchu pasażerskiego i 
towarowego na transport kolejowy; finansowanie należy przeznaczyć na wsparcie badań 
naukowych i innowacji w zakresie ekologicznego transportu i powinno ono być ukierunkowane 
na zrównoważoną, intermodalną i inteligentną mobilność, przy czym kolej powinna stanowić 
podstawę każdej europejskiej strategii mobilności i warunek wstępny finansowania.

Sprawozdawczyni zdecydowanie uważa, że ogłoszenie roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei 
sprawi, że kolei będzie bardziej widoczna i będzie promowana jako atrakcyjny i zrównoważony 
sposób poruszania się dla obywateli, przedsiębiorstw i organów administracji, dzięki 
projektom, debatom, wydarzeniom i wystawom, które będą miały miejsce w całej Europie. 

Kolej wnosi wkład w gospodarkę UE oraz stanowi źródło miejsc pracy i innych korzyści dla 
społeczności lokalnej, a także przyczynia się do integracji unijnego rynku wewnętrznego. W 
tym europejskim roku należy przedstawić kolej jako zrównoważony, nowoczesny i bezpieczny 
rodzaj transportu oraz należy prowadzić działania skierowane do ogółu społeczeństwa, 
promując spójność i włączenie społeczne, a w szczególności koncentrując się na młodzieży i 
osobach z niepełnosprawnościami. 


