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Nowa polityka trzykrotnie zwiększa (do 26 mld EUR) kwotę finansowania UE w dziedzinie transportu w latach 2014–2020, a jednocześnie
skupia strumień funduszy przeznaczonych na transport na ściśle zdefiniowanej sieci bazowej. Sieć bazowa
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pozwolą na skoncentrowanie ograniczonych zasobów i osiągnięcie wyników.
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Nowa sieć bazowa TEN-T zostanie uzupełniona kompleksową siecią tras, dołączoną do niej na poziomie regionalnym i krajowym. Celem
jest sprawienie, aby stopniowo na terytorium całej UE sieć TEN-T przyczyniała się do poprawy rynku wewnętrznego, wzmacniania spójności
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terytorialnej, gospodarczej i społecznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
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podróżowanie w warunkach zwiększonego bezpieczeństwa i mniejszego zatłoczenia;

-

łatwiejsze i szybsze przejazdy;

-

a także mniejsze oddziaływanie na środowisko.
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Traktowana jako całość, nowa sieć transportowa zapewni:

Projekty, które mogą otrzymać finansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF):
Biorąc pod uwagę długoterminowe korzyści wynikające z modernizacji korytarzy, w poniższej tabeli zawarto, oprócz projektów
realizowanych w danym państwie, również środki dotyczące odcinków korytarzy poza jego granicami.

Bałtyk – Adriatyk
Gdynia – Katowice
Gdynia, Gdańsk
Warszawa – Katowice
Wrocław – Poznań – Szczecin/
Świnoujście
Świnoujście, Szczecin

kolej

roboty budowlane

porty

połączenia między portami, (dalszy) rozwój platform multimodalnych

kolej

roboty budowlane

kolej

roboty budowlane

port

połączenia między portami

Bielsko-Biała – Żylina (Žilina)

droga

roboty budowlane

Katowice - Ostrawa - Brno Wiedeń & Katowice - Żylina
(Žilina) - Bratysława - Wiedeń

kolej

roboty budowlane, w szczególności odcinki transgraniczne PL-CZ, CZ-AT, PLSK oraz SK-AT, linia Brno-Přerov; (dalszy) rozwój platform multimodalnych i
wzajemnych połączeń kolej–porty lotnicze

Morze Północne – Bałtyk
Tallinn – Ryga – Kowno –
Warszawa

kolej

korytarz Via Baltica

droga

granica BY – Warszawa –
Poznań – granica DE

kolej

(szczegółowe) prace studyjne dotyczące nowej w pełni operacyjnej linii o
szerokości toru według norm UIC; roboty budowlane w zakresie nowej linii,
które mają rozpocząć się przed 2020 r.; modernizacja oraz budowa nowej
linii na terytorium PL, wzajemne połączenia kolej–porty lotnicze/porty,
terminale kolejowo-drogowe, autostrada morska
roboty budowlane w zakresie odcinków transgranicznych (EE, LV, LT, PL)
roboty budowlane w zakresie istniejącej linii, prace studyjne dotyczące kolei
dużych prędkości

Wrocław – Praga

transgraniczne

kolej

prace studyjne

Nowa Sól – Hradec Králové

transgraniczne

droga

roboty
budowlane

Kędzierzyn Koźle – Chałupki-granica

transgraniczne

kolej

roboty
budowlane

granica UA – Kraków – Katowice –
Wrocław – Drezno (Dresden)

pozostała sieć bazowa

kolej

roboty
budowlane

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/index_en.htm
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