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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji, traktując go jako pierwszy krok w 
kierunku identyfikacji strategicznych wytycznych w zakresie polityki spójności 
wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie;

2. w tym kontekście zauważa, że zrównoważona konkurencyjność i wielokierunkowy 
rozwój przestrzeni wspólnotowej, będące podstawą lepszej spójności terytorialnej i 
odzwieciedlone w trzech priorytetowych celach określonych przez Komisję, jakimi są
poprawa zrównoważonej atrakcyjności gospodarczej państw członkowskich, regionów i 
miast, wspieranie innowacji, przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy oraz 
stworzenie większej liczby miejsc pracy i poprawa jakości zatrudnienia, nie mogą zostać 
osiągnięte bez wydajnych, zintegrowanych i zrównoważonych systemów transportu, 
których stworzenie wymaga zwiększonej pomocy finansowej Wspólnoty, wspieranych 
przez odpowiednie inwestycje i rozwijanych w ramach Strategii Lizbońskiej;

3. z tego względu wyraża zgodę na nadanie priorytetowego statusu 30 projektom o istotnym 
znaczeniu dla Europy, realizowanym w państwach członkowskich oraz regionach 
spełniających kryteria konwergencji i sprzeciwia się wszelkim próbom mającym na celu 
zmniejszenie liczby projektów priorytetowych; ubolewa jednak nad faktem, że 
zaproponowany przez Radę Europejską poziom inwestycji UE na rzecz sieci transportu na 
lata 2007-2013 nie jest wystarczający do osiągnięcia celu, jakim jest poprawa 
infrastruktury i wynikająca z niej konwergencja i uważa w związku z tym, że powinien on 
zostać podniesiony; nalega również, by wszystkie instrumenty finansowe polityki 
spójności zostały wykorzystane do udzielenia wsparcia finansowego połączeniom 
transportowym doprowadzającym do głównych szlaków komunikacyjnych (tzw. feeder 
routes) dla projektów TEN, jeżeli projekty te mają zakończyć się sukcesem;

4. uznaje ważną rolę projektów transgranicznych oraz międzynarodowej współpracy na 
rzecz poprawy integracji, interoperacyjności oraz spójności trangranicznej, do których
należy zachęcać poprzez wsparcie finansowe stanowiące zachętę do unikania sytuacji, w 
których linie kolejowe lub szlaki komunikacyjne ograniczają się do granic krajowych, a 
także wagę projektów transgranicznych przyczyniających się do usuwania przeszkód w 
formie granic naturalnych (Alpy i Pireneje), sprzyjających intermodalnemu przekazowi z 
drogi lądowej na kolej oraz oferujących rozwiązania dla problemów związanych z 
przepełnieniem i bezpieczeństwem, szczególnie w zakresie transportu towarów ;

5. nawołuje UE oraz władze krajowe, by nie zapominały o do dużym potencjale wód 
śródlądowych;

6. zgadza się z Komisją, że przy wyborze projektu należy kierować się kryterium zwrotu z 
inwestycji, biorąc w pełni pod uwagę działalność gospodarczą na poziomie lokalnym i 
regionalnym oraz istniejące struktury; w tym kontekście uznaje partnerstwo publiczno-
prywatne w zakresie inwestycji za możliwe do zrealizowania tylko tam, gdzie poziom 
działalności gospodarczej już gwarantuje zwrot z inwestycji oraz tam, gdzie partnerstwo 
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publiczno-prywatne powołane jest w sposób przejrzysty i odpowiada zasadzie 
rentowności gospodarczej, zgodnie ze Strategią Lizbońską i Goeteborską;

7. podkreśla, że istotne jest wsparcie transportu miejskiego i podmiejskiego z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym nowych systemów transportu publicznego lub 
dofinansowanie istniejących systemów, takich jak komunikacja tramwajowa, kolej 
podmiejska, systemy zintegrowane oraz tabor, które przyczyniają się w znaczny sposób 
do rozwiązywania problemów społecznych oraz związanych ze środowiskiem na 
obszarach miejskich, wspierając jednocześnie w sposób trwały działalność gospodarczą;
jest zdania, że dla osiągnięcia tego celu strategicznego należy zdefiniować „obszary 
miejskie” w przepisach dotyczących funduszy;

8. zwraca także uwagę na znaczenie zrównoważonej turystyki dla wielu regionów, w tym
regionów wiejskich, oraz podkreśla potrzebę zintegrowanego, opartego na właściwych 
podstawach podejścia dotyczącego transportu publicznego w regionach wiejskich, 
leżących w głębi lądu, oddalonych i perferyjnych, szczególnie w celu umożliwienia im
czerpania korzyści z polityki spójności; odnotowuje również ważną rolę linii kolejowych i
lotnisk regionalnych w tym zakresie.

9. podkreśla konieczność wzmocnienia istniejących szczegółowych środków przyjętych na 
mocy art. 299 ust. 2 Traktatu WE, aby złagodzić negatywne skutki szczególnych 
ograniczeń, na które napotykają regiony peryferyjne, szczególnie w ramach tzw. 
"autostrad morskich" i innych środków transportu między tymi regionami a kontynentem 
europejskim, aby zmniejszyć dodatkowe koszty spowodowane ich położeniem 
geograficznym.
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UZASADNIENIE

Aktualny kontekst polityki spójności

Decyzja podjęta przez Radę Europejską w dniu 15 grudnia 2005 r., o ile nie zostanie 
zmieniona, oznaczać będzie, że kwota przeznaczona na Transeuropejskie Sieci Transportu 
(TEN-T) na lata 2007-2013 zostanie zmniejszona z 20 miliardów euro wnioskowanych przez 
Komisję do około 6 miliardów euro. Wiąże się to z rewizją polityki spójności, ponieważ w 
przypadku wprowadzenia cięć istniejące obecnie ogromne zaległości w realizacji projektów 
będą jeszcze większe, zwłaszcza, że partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) nie może 
zrekompensować niedostatku funduszy. W odniesieniu do spójności, siła nabywcza nowych 
państw członkowskich jest relatywnie słaba, co sprawia, że PPP oraz inne ustalenia są 
trudniejsze i bardziej skomplikowane.

Nowe możliwości finansowania ze strony EBI-EFI, jak również ewentualnie ustalenia 
dotyczące gwarancji są mile widziane, o ile zostaną stworzone rzeczywiście atrakcyjne 
warunki dla inwestycji zarówno w najbardziej rozwiniętych państwach członkowskich, jak i 
w krajach objętych Funduszem Spójności.

Porównanie starych i nowych krajów UE

Niestety brak jest równowagi między starymi a nowymi państwami członkowskimi w 
zakresie wykorzystania TEN-T. Nowe państwa członkowskie nie wnioskowały o żadne środki
finansowe TEN-T aż do ubiegłego lata, za wyjątkiem kosztów przygotowawczych. Ogólnie 
bardzo niewiele projektów TEN-T jest realizowanych w nowych państwach członkowskich, a 
te projekty, które istnieją, finansuje się w dużej mierze z Funduszu Spójności.

Nawet przepisy nowo proponowanego rozporządzenia dotyczącego wsparcia finansowego 
każdego projektu nie będą w stanie zapobiec zwiększeniu zaległości w odniesieniu do 
projektów w nowych państwach członkowskich. Tym bardziej istotna jest rola 
doprowadzających połączeń transportowych w nowych państwach członkowskich dla 
osiągania celów w zakresie spójności. Co więcej, należy poddać analizie punkty styczności 
różnych sieci transeuropejskich (TEN-T, sieć energetyczna i transportowa) w celu określenia 
możliwości synergii, na przykład połączenia transportu lądowego i wodnego, portów 
morskich oraz sieci dostaw energii.

Możliwości w zakresie usług publicznych i finansowania

Usługi publiczne muszą być utrzymane i rozwijane, należy również poddać ponownej analizie 
ich rolę na różnych obszarach polityki spójności, jak to robi Komisja Trasportu i Turystyki w 
kontekście sprawozdania Erika Meijera.

Jak wspomniano w sprawozdaniu Markusa Ferbera w kontekście usług pocztowych, a zatem 
również transportu, „wypróbowany i przetestowany instrument finansowania dla usług 
powszechnych w państwach członkowskich w przeszłości był sektorem zastrzeżonym i 
dotychczas nie mieliśmy doświadczeń z innymi modelami finansowania”. Dlatego Komisja 
powinna szczegółowo przeanalizować takie modele.

Realistyczna równowaga między środkami transportu
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Należy usprawnić transport miejski i podmiejski, jak również transport na obszarach 
oddalonych, do małych wiosek, ze względu na jego wiodącą rolę w działaniach na rzecz 
spójności terytorialnej i społecznej, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju i 
wykorzystania infrastruktury przyjaznej środowisku.

Ponadto w ramach wdrażania polityki spójności Komisja powinna zwrócić większą uwagę na 
podstawową infrastrukturę transportu, szczególnie na wody śródlądowe oraz szlaki kolejowe. 
W przypadku kolei należy zwrócić szczególną uwagę na tory oraz tabor. W nowych 
państwach członkowskich wydatki na tabor nie powinny być traktowane jako koszt 
operacyjny.

Priorytety

Głównym celem przy rozwijaniu sieci transportu powinno być zwiększenie konkurencyjności, 
co oznacza jednak, że należy w odpowiedni sposób uwzględnić różnice między starymi i 
nowymi państwami członkowskimi. Traktowanie transportu kolejowego jako głównego 
priorytetu byłoby błędem, gdyż w nowych państwach członkowskich zaległości w rozwoju 
dróg są znacznie większe niż w przypadku kolei.

Za bardzo ważne należy uznać projekty transgraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem 
polityki UE dotyczącej rozszerzenia i sąsiedztwa. Projekty transgraniczne odgrywają 
niezmiernie ważną rolę dla rozwoju sieci transportu.

Jednak w przypadku TEN-T finansowanie ze strony UE w wysokości 50%, jest zbyt niskie. 
Dla projektów transgranicznych powinno ono wynosić 70-80%. Należy pamiętać, że 
wszystkie nowe państwa członkowskie są krajami tranzytowymi.

W przypadku projektów związanych z polityką spójności i mających na celu rozwój 
transportu musi istnieć synergia pomiędzy różnymi obszarami polityki wspólnotowej, takimi 
jak rozwój obszarów wiejskich, wspólna polityka rolna oraz system podatkowy. Z tego 
względu należy udzielić specjalnych ulg podatkowych na wykorzystanie biopaliw, 
szczególnie w kontekście ukraińskiego kryzysu gazowego. Rozwój infrastruktury może 
również stanowić wsparcie alternatywnych środków i metod dostarczania energii (np. 
skroplony gaz ziemny).

Z punktu widzenia regionów należy wspierać lokalne lotniska w nowych państwach 
członkowskich, ponieważ na wielu obszarach w tych krajach infrastruktura drogowa i 
kolejowa jest tak słaba, że takie lotniska mają kluczowe znaczenie. Mogą one stanowić siłę 
napędową rozwoju całej sieci transportu regionalnego. W tym miejscu należy podkreślić 
pozytywny wpływ na turystykę lokalną, regionalną, krajową i transgraniczną.
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