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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej w 
sprawie, o uwzględnienie w tekście sprawozdania następujących wskazówek:

1. Wzywa do zamieszczenia w art. 23 ust. 3 decyzji w sprawie transeuropejskich sieci 
transportowych („TEN-T”) (decyzja nr 884/2004/WE i decyzja nr 1692/96/WE). 

2. Wzywa do zamieszczenia w art. 25 ust. 4 odniesienia do bilateralnych porozumień dla 
transgranicznych części projektów TEN-T.

3. Wzywa do zamieszczenia w art. 39 kopii porozumień bilateralnych dla transgranicznych 
części projektów TEN-T. 

4. Wzywa, w odniesieniu do projektów transportowych, do zamieszczenia po art. 50 pkt. b) 
wzmianki o ich przyczynianiu się do osiągania strategicznych celów, zawartych w Białej 
Księdze Komisji, poczynając od modalnego przestawienia się w kierunku kolei i dróg 
wodnych oraz włączając ukończenie tworzenia transeuropejskich sieci transportowych, z 
ogólnym priorytetem przyznanym transgranicznym projektom, które przyczyniają się do 
lepszych połączeń między starymi i nowymi Państwami Członkowskimi oraz między 
poszczególnymi nowymi Państwami Członkowskimi.

5. Wzywa do zamieszczenia w art. 51 ust. 4 programów operacyjnych dla priorytetowych 
projektów TEN-T.

6. Kładzie nacisk na zasadnicze nieprzeprowadzanie wstępnego finansowania w odniesieniu 
do transgranicznych części projektów TEN-T, jeśli nie istnieją żadne bilateralne umowy 
między zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, odnoszące się do całościowego 
uzupełnienia sąsiednich części na właściwych terytoriach krajowych (art. 81 ust. 2).

7. Wzywa do wstawienia nowego punktu ca) do art. 50: „wkładu do głównych europejskich 
projektów związanych z mobilnością i logistyką, np. projektu Galileo."

8. Wzywa do traktowania powyższych zaleceń nie jako alternatywy wobec art. 5 ust. 3 lit. a) 
rozporządzenia EFRR (COM(2004)0495), lecz jako uzupełnienia koniecznego do 
wypełnienia luk w strategiach zrównoważonego rozwoju regionalnego.

9. Wzywa Komisję do zagwarantowania, że całkowita roczna kwota środków 
przyznawanych z Funduszy któremukolwiek Państwu Członkowskiemu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, mających się przyczynić do osiągnięcia celu konwergencji, 
osiągnie wartość 4 % PKB danego Państwa Członkowskiego, nie przekraczając jej, w 
czasie przyjęcia porozumienia międzyinstytucjonalnego, zgodnie z postanowieniami art. 
22. Wzywa do niebrania pod uwagę pomocy Wspólnoty udzielonej zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2236/95 na projekty TEN-T będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania przy obliczaniu czteroprocentowego limitu, zgodnie z 
postanowieniami art. 22.

10. Nalega, żeby wydatki na główne projekty oraz inne projekty, których realizację 
rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2007 r. były wydatkami kwalifikującymi się od daty 
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złożenia projektu do Komisji, zgodnie z postanowieniami art. 55.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Projekt rozporządzenia, które ma być przyjęte zgodnie z procedurą zgody (AVC), ustanawia 
ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności. Uchyla ono rozporządzenie (WE) 
1260/99. Konkretne rozporządzenia dla każdego z Funduszy ustanowione są odrębnie od 
niniejszego rozporządzenia ogólnego. Rozporządzenie ogólne określa cele Funduszy, kryteria 
kwalifikujące dla Państw Członkowskich i regionów, dostępne środki finansowe i kryteria ich 
przyznawania. Określa także zasady regulujące obowiązki Państw Członkowskich i Komisji 
w zakresie zarządzania, programowania, monitorowania, kontroli i oceny.

Rozporządzenie proponuje koncentrację środków i działań na trzech celach; „konwergencji” 
mniej rozwiniętych Państw Członkowskich i regionów (tych, w których PKB na głowę jest 
niższy niż 75% średniej Wspólnoty) z innymi regionami UE; wzmocnieniu regionalnej
konkurencyjności poprzez antycypowanie i promowanie zmian gospodarczych oraz 
pomaganie ludziom w przystosowywaniu się do nich; oraz europejskiej współpracy 
terytorialnej, która pociąga za sobą wspieranie współpracy na szczeblu transgranicznym, 
ponadnarodowym i międzyregionalnym. Pierwszy cel będzie wspierany przez EFRR, EFS i 
Fundusz Spójności, drugi cel przez EFRR i EFS, a trzeci przez EFRR. Liczba funduszy 
zostanie zmniejszona do trzech, w porównaniu z obecnymi sześcioma. Przydział środków 
między różnymi celami na lata od 2007 do 2013 włącznie to 264 miliardy euro (78,5%) na 
konwergencję, 58,9 miliarda euro (17,2%) na regionalną konkurencyjność i zatrudnienie oraz 
13,2 miliarda euro (4%) na współpracę terytorialną. W projekcie rozporządzenia nie ma 
żadnych szczegółowych szacunków w odniesieniu do wydatków na TEN-T w zbliżającym się 
okresie Funduszu Strukturalnego i Spójności.

Spójność i infrastruktura transportowa

Sprawozdawca komisji opiniodawczej przypomina, że w obecnym i przyszłych okresach 
programowania kwoty przyznane na pozycję budżetu „Transeuropejskie sieci transportowe” 
(TEN-T) będą niewystarczające dla zapewnienia postępu projektów TEN-T, które zostały 
zdefiniowane i zatwierdzone. Dla ich ukończenia niezbędne jest znaczne wsparcie finansowe 
z EFRR i Funduszu Spójności. Wydajna TEN-T jest warunkiem wstępnym dla realizacji 
agend z Lizbony i Göteborga, prawidłowo funkcjonującego rynku wewnętrznego, regionalnej 
konwergencji i osiągnięcia wspólnotowych celów w zakresie środowiska naturalnego. 
Rozważa się udostępnienie takiego wsparcia w ramach celu „konwergencji”, a szczegółowe 
przepisy projektu rozporządzenia to umożliwiają. 

Obserwacje oparte na dotychczasowym doświadczeniu

W okresie 2000-2006 Unia Europejska udostępniła znaczne kwoty na TEN-T (29,2 miliarda z 
samego tylko Funduszu Strukturalnego), tymczasem postęp w kierunku ukończenia tych 
projektów był powolny, a nawet rozczarowujący. W odpowiedzi na powyższe proponuje się 
obecnie w kolejnym projekcie rozporządzenia w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
Transeuropejskich Sieci Transportowych (COM2004/475 końcowy) zwiększenie 
całościowych kwot i procentowego udziału kosztów ponoszonych przez fundusze UE na 
indywidualne projekty. Należy jednak równocześnie zapewnić, że ogólne zasady dla 
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zarządzania i kontroli Funduszy Strukturalnych i Spójności ochronią środki Wspólnoty i 
zapewnią, że nie będą one przyznawane, jeśli finansowanie partnerskie z Państw 
Członkowskich nie będzie rzeczywiste i skuteczne. Z tej perspektywy przedkłada się 
powyższe wskazówki.

Dotyczą one zapewnienia istnienia trwałego zobowiązania się Państw Członkowskich do 
współfinansowania, zanim udostępnione zostaną środki Wspólnoty na projekty TEN-T oraz 
zapewnienia istnienia między Państwami Członkowskimi trwałych bilateralnych porozumień 
dla transgranicznych projektów na ukończenie projektów częściowych po właściwych 
stronach granic.
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