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PL 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 7 maja 2019 r. 

Kontrolerzy sprawdzają, czy prace nad rozwojem sieci 
drogowej na terenie UE zmierzają w dobrym kierunku 

Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą unijnego wsparcia na 
rzecz sieci drogowej łączącej państwa członkowskie i regiony. Kontrolerzy zbadają, czy za 
sprawą działań Komisji Europejskiej i zapewnianego przez nią finansowania państwa 
członkowskie mają szanse ukończyć rozwój sieci w terminie i zapewnić lepszą jakość połączeń 
drogowych z korzyścią dla obywateli. 

Kontrolerzy opublikowali dziś wprowadzenie do kontroli na temat dróg łączących regiony Europy. 
Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje na temat zadania kontrolnego będącego w 
toku. Mają one stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub 
programami będącymi przedmiotem kontroli. 

Transport drogowy nadal jest głównym rodzajem transportu lądowego wykorzystywanym do 
przewozu osób i towarów w UE i zdaniem kontrolerów w najbliższej przyszłości sytuacja ta 
prawdopodobnie nie ulegnie zmianie. Budowa dróg i zapewnienie ich lepszej dostępności to 
także ważny czynnik pobudzający wzrost gospodarczy. W 2016 r. w sektorze transportu 
zatrudnionych było ponad 11 milionów osób – tj. ponad 5% wszystkich osób zatrudnionych w UE. 

W latach 90. Komisja rozpoczęła prace nad rozwojem transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-
T), obejmującej m.in. infrastrukturę drogową. Celem Komisji jest ukończenie do 2030 r. 
dziewięciu korytarzy sieci bazowej, na które składa się około 40 000 km dróg wiodących od 
Bałtyku po Atlantyk i od Skandynawii po Morze Śródziemne. Pod względem strategicznym 
korytarze te mają kluczowe znaczenie, aby osiągnąć cele polityki i ukończyć większość sieci 
bazowej. Do 2050 r. Komisja zamierza ponadto zakończyć prace nad siecią kompleksową, co 
zagwarantuje dostępność wszystkich regionów w UE i łączność między nimi.  
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Unijne środki finansowe na sieć drogową w latach 2007–2020 sięgają około 82 mld euro, przy 
czym połowa tej kwoty została wydatkowana na sieć bazową i kompleksową. Głównymi 
beneficjentami tych środków są państwa członkowskie w Europie Środkowej i Wschodniej. 

– W ostatnich dziesięcioleciach unijne finansowanie przyczyniło się do poprawy połączeń 
transportowych między państwami członkowskimi i regionami, ale nie wszystkie luki w sieci 
transportowej, brakujące połączenia i wąskie gardła zostały wyeliminowane – stwierdził George 
Pufan, członek Trybunału odpowiedzialny za tę kontrolę. – Istnieje ryzyko, że sieć bazowa 
obejmująca całą UE nie zostanie ukończona w terminie. 

W pełni funkcjonalna sieć drogowa między państwami członkowskimi i ich regionami oznacza 
skrócony czas podróży pasażerów i towarów, a także większą przepustowość dróg o lepszej 
jakości. Sieć drogowa wciąż nie jest jednak kompletna na terenie całej UE. Przykładowo państwa 
członkowskie w Europie Środkowej i Wschodniej nie mają dobrze rozwiniętych połączeń na osi 
wschód–zachód ani też nie są odpowiednio połączone między sobą. 

Kontrolerzy zbadają, czy prace nad rozwojem sieci bazowej na terenie całej Unii są na dobrej 
drodze do ich terminowego ukończenia oraz czy Komisja dopilnowuje następujących zagadnień: 

o w krajowych planach budowy dróg priorytetowo traktowane są kwestie terminowego 
ukończenia sieci bazowej i utrzymania jej w dobrym stanie; 

o unijne środki finansowe na rozwój dróg przeznaczane są – zgodnie z priorytetami unijnymi – 
na ukończenie sieci bazowej. 

Trybunał Obrachunkowy przeprowadzi kontrole w Bułgarii, Czechach, Hiszpanii i Polsce. 

Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest na pierwsze miesiące 2020 r. 

Informacje dla redaktorów 

Dziewięć korytarzy transportowych sieci bazowej to: korytarz atlantycki, bałtycko-adriatycki, 
śródziemnomorski, Morze Północne–Bałtyk, Morze Północne–Morze Śródziemne, korytarz 
wschodnio-śródziemnomorski, Ren–Alpy, Ren–Dunaj oraz korytarz skandynawsko-
śródziemnomorski. 

W wyniku poprzednich kontroli w obszarze transportu Trybunał opublikował przegląd na temat 
mobilności i transportu oraz sprawozdania specjalne dotyczące kolei dużych prędkości i 
kolejowego transportu towarowego, transportu morskiego i śródlądowych dróg wodnych, lotnisk 
i zarządzania ruchem lotniczym, kosztów transportu drogowego, a także transportu miejskiego i 
praw pasażerów. Obecnie Trybunał prowadzi kontrolę na temat mobilności miejskiej w UE.  

Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu w języku angielskim. 

 

 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=&y=&top=Transport%20and%20travel&start1=0

	Kontrolerzy sprawdzają, czy prace nad rozwojem sieci drogowej na terenie UE zmierzają w dobrym kierunku

