
 
 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI INTERNE  

DEPARTAMENTUL TEMATIC B:  
POLITICI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE 

 
TRANSPORT ŞI TURISM 

 
 
 
 

INSTRUMENTE DE FINANŢARE PENTRU  
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT A UE 

 
 
 
 

SINTEZĂ 
 
 
 
 
 

 
Rezumat 
 
Prezentul studiu oferă o imagine de ansamblu asupra instrumentelor și sursele de 
finanţare actuale și viitoare cele mai importante pentru infrastructura de transport 
a UE, în special pentru TEN-T. În plus, studiul include o discuţie mai analitică cu 
privire la aceste instrumente pe fundalul modificărilor aduse cadrului politic 
subiacent. 
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SINTEZĂ 

Contextul și obiectivul studiului 
Reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) reprezintă un element de bază al politicii UE 
în domeniul transportului. Actuala perioadă a cadrului financiar multianual (CFM) se apropie 
de final în 2013 și, în acest context, Comisia a elaborat propuneri de revizuire a politicii 
TEN-T și a politicii regionale în octombrie 2011. 
 
Comisia pentru transport și turism a Parlamentului European a comandat acest studiu cu 
scopul de a obţine o imagine de ansamblu asupra instrumentelor și surselor de finanţare 
actuale și viitoare cele mai importante pentru infrastructura de transport a UE, în special 
pentru TEN-T. 
 

Reexaminarea politicii TEN-T 
În cadrul reexaminării actualei politici TEN-T, Comisia a concluzionat că multe dintre cele 
mai importante proiecte (proiecte prioritare) sunt în urma programului. Unul dintre motive 
este finanţarea insuficientă a proiectelor. Până la ora actuală, politica TEN-T a furnizat mai 
degrabă un mozaic de proiecte naţionale prost conectate, decât o reţea paneuropeană pe 
deplin interconectată. Prin urmare, trebuie acordată o mai mare atenţie conexiunilor 
transfrontaliere, integrării intermodale și interoperabilităţii îmbunătăţite. 
 

Propunerile Comisiei și finanţarea TEN-T 
Propunerile Comisiei1 abordează aceste chestiuni în diferite moduri. În primul rând, a fost 
instituită o reţea pe două niveluri, constând într-o reţea centrală care interconectează toate 
aglomerările economice principale și principalele porturi și aeroporturi, și o reţea globală 
mai extinsă, care include toate legăturile internaţionale principale de transport. În plus, ar 
trebui acordată prioritate proiectelor care îmbunătăţesc conexiunile transfrontaliere și 
contribuie la obiectivele legate de climă. 
 
Carta albă privind transporturile din 2011 menţionează ambiţia de a finaliza reţeaua 
transeuropeană de transport (TEN-T) în 2050, iar reţeaua centrală până la finalul anului 
2030. Comisia a estimat că finalizarea TEN-T necesită investiţii de aproximativ 500 de 
miliarde de euro până în 2020, din care o sumă estimată de 250 de miliarde de euro va 
trebui investită în reţeaua centrală (COM(2011)665/3). 
 
În perioada 2007-2013, se așteaptă ca investiţiile totale în TEN-T să se ridice la 390 de 
miliarde de euro, alte resurse (naţionale) reprezentând cel mai mare procent, și anume 
73 % (285 de miliarde de euro). Restul de 27 % (105 miliarde de euro) este finanţat prin 
fondurile UE și de către BEI. 
 
Bugetul mecanismului nou-propus Conectarea Europei (MCE-Transport) este de aproximativ 
patru ori mai mare decât bugetul actualului program TEN-T: 31,7 miliarde de euro faţă de 8 
miliarde de euro. Această creștere se datorează parţial alocării a 10 miliarde de euro din 
bugetul Fondului de coeziune pentru MCE, o modalitate de a acorda prioritate reţelei TEN-T 
în raport cu alte tipuri de infrastructură de transport din ţările eligibile. 
 

 
1  Aceste propuneri includ propunerea de revizuire a orientărilor TEN-T, propunerea privind mecanismul 

Conectarea Europei (MCE) și propunerea privind Fondul de coeziune, a se vedea capitolele 2.2 și 3 pentru o 
imagine de ansamblu asupra tuturor propunerilor relevante și documentelor UE. 
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În plus, Comisia vizează stimularea investitorilor privaţi, cum ar fi investitorii instituţionali, 
pentru a investi în proiecte TEN-T. Propunerea de iniţiativă de emitere de obligaţiuni pentru 
finanţarea de proiecte a fost concepută pentru a stimula acest lucru, deoarece poate 
îmbunătăţi ratingul de credit al proiectelor prin oferirea de garanţii. Acest lucru înseamnă 
că unele riscuri prezentate de proiecte sunt transferate către BEI, care primește o 
contribuţie fixă din partea programului TEN-T în valoare de 230 de milioane de euro în 
etapa-pilot (2012-2013). Motivul pentru acest lucru este corectarea eșecurilor pieţei: sunt 
menţionate lichiditatea insuficientă pe piaţă și aversiunea faţă de risc, dar este discutabil 
dacă acestea sunt adevăratele eșecuri ale pieţei. CE se așteaptă ca iniţiativa de emitere de 
obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte să creeze un efect de pârghie de 15 până la 20 de 
ori contribuţia CE, cu toate că „efectul de pârghie” exact este nesigur (SEC(2011)1237).  
 
Utilizarea parteneriatelor public-private (PPP) merită, de asemenea, atenţie. PPP-urile 
reprezintă o modalitate de a structura un proiect și de a atrage finanţarea sectorului privat. 
Deși sunt din ce în ce mai populare, PPP-urile nu constituie un panaceu la nivel mondial, 
deoarece ultimele proiecte PPP au da rezultate mixte. Unele au devenit nesustenabile din 
punct de vedere financiar, adesea din cauza volumelor de trafic mult mai reduse decât au 
fost prognozate. Utilizarea PPP-urilor este deosebit de avantajoasă în cazul în care un 
proiect permite libertatea de concepţie și construcţie a societăţii de construcţii. PPP-urile 
necesită întotdeauna o bună consultanţă în materie de achiziţii și nu ar trebui adoptate 
pentru a scoate proiectele în afara bilanţului, astfel cum s-a întâmplat în trecut. O atenţie 
deosebită trebuie acordată PPP-urilor care depind de mecanismele de plată bazate pe 
disponibilitate și/sau performanţă. 
 

Alinierea strategică și operaţională a fondurilor UE 
În timp ce programul TEN-T finanţează în principal infrastructura feroviară și de căi 
navigabile interne, aproximativ jumătate din alocaţia FC și FEDER mult mai mare pentru 
transport vizează infrastructura rutieră. Cu toate că acest lucru rezultă în mod logic din 
obiectivele diferite ale diverselor fonduri ale UE și este în conformitate cu caracterul 
intermodal al reţelei globale, există un risc de blocaj suplimentar privind efectuarea 
transportului rutier, iar atingerea obiectivelor foarte ambiţioase privind transferul modal ale 
Cărţii albe privind transporturile din 2011 va fi mult mai dificilă. 
 
În propunerile Comisiei, obiectivele și priorităţile menţionate ale diferitelor instrumente sunt 
aliniate mai bine decât în trecut. Alocarea de 10 miliarde de euro din bugetul FC pentru 
MCE și condiţionalităţile ex ante din cadrul politicii de coeziune vor contribui la 
îmbunătăţirea alinierii strategice. În plus, propunerea privind MCE permite rate de 
cofinanţare mai mari cu 10 puncte procentuale pentru proiectele care contribuie la 
decarbonizare sau la îmbunătăţirea conexiunilor transfrontaliere. Cu toate acestea, 
stabilirea criteriilor adecvate pentru evaluarea acestor obiective va fi esenţială. Mai mult, cu 
toate că pachetul general de politici urmărește să contribuie la decarbonizare și la 
transferul modal, eventuala dimensiune a contribuţiei aduse de noile propuneri privind TEN-
T la atingerea acestor obiective nu a fost estimată. 
 
Pregătirea și definirea proiectelor constituie aspecte care merită atenţie dintr-o perspectivă 
operaţională. În plus, coordonarea cererii de grant cu procesul de licitaţie este greu de 
gestionat, în special pentru proiectele PPP. Condiţionalităţile ex ante care vizează 
consolidarea capacităţilor, utilizarea suplimentară a Centrului european de expertiză în 
domeniul PPP-urilor (CEEP) și a JASPERS și o mai mare coordonare între JASPERS și 
fondurile gestionate la nivel central ar putea contribui la depășirea obstacolelor. 
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Recomandări în materie de politici 
Instituirea cadrului corect este o condiţie necesară, dar nu suficientă pentru livrarea 
proiectelor potrivite pe teren. Criteriile și mecanismele care vor fi utilizate pentru a acorda 
prioritate proiectelor merită o atenţie deosebită. Până la ora actuală, evaluarea impactului 
economic și a impactului asupra climei ale proiectelor TEN-T nu a fost întotdeauna eficientă. 
Acest lucru ar putea fi îmbunătăţit prin cerinţe obligatorii, mai stricte pentru cuantificarea 
impactului economic net (analiza cost-beneficiu) și a impactului asupra climei (evaluarea 
amprentei de carbon), precum și prin modelarea subiacentă a traficului. În plus, validarea 
de către organisme independente (de preferinţă din state membre care nu au niciun interes 
în proiect) și certificarea modelelor de trafic ar putea garanta proceduri de evaluare 
independente, solide din punct de vedere știinţific și mai transparente. Ar trebui avută grijă 
ca proiecţiile identice de trafic să fie utilizate în evaluările impactului economic și asupra 
climei. Rezultatul acestor evaluări ar putea servi drept bază pentru a acorda prioritate 
diferitelor proiecte și/sau pentru decizia asupra ratei de cofinanţare. 
 
Taxele de utilizare și internalizarea costurilor externe pot juca un rol-cheie prin optimizarea 
utilizării infrastructurii, prin generarea unor venituri care pot fi utilizate pentru finanţarea 
(încrucișată) a noii infrastructuri și prin contribuţia la implicarea investitorilor privaţi. În 
conformitate cu actualele norme de finanţare FC/FEDER, veniturile generate de taxele de 
utilizare se scad din suma totală a proiectului eligibilă pentru cofinanţare. În acest fel, 
normele actuale descurajează aplicarea unor taxe de utilizare și favorizează indirect 
infrastructura rutieră, deoarece statele membre ale UE au obligaţia să folosească taxe de 
utilizare pentru infrastructura rutieră, ceea ce nu este cazul pentru căile navigabile interne 
și rutiere. Legătura între diferitele obiective ar putea fi consolidată impunând în mod 
specific folosirea taxelor de utilizare în cadrul criteriilor de eligibilitate pentru proiecte sau 
cel puţin pentru unele tipuri de proiect. Taxele de utilizare ar putea fi, de asemenea, luate 
în considerare la acordarea de prioritate finanţării UE sau prin diferenţierea ratelor maxime 
de cofinanţare în ceea ce privește impactul net al gazelor cu efect de seră. Politica TEN-T ar 
putea contribui, în acest fel, la obiectivul Cărţii albe privind internalizarea deplină a 
costurilor externe. 
 
În ceea ce privește instrumentele inovatoare, se concluzionează că acestea pot contribui, în 
general, la eliminarea lacunei de finanţare și la reducerea sarcinii financiare pentru sectorul 
public. Proiectele ar putea beneficia de pe urma disciplinei financiare a investitorilor privaţi. 
Cu toate acestea, sunt necesare consolidarea, uniformizarea și standardizarea diferitelor 
„instrumente financiare inovatoare”. 
 

Un scenariu care utilizează resurse mai puţine 
Experienţa a arătat că este foarte dificil să se colecteze resurse suficiente pentru investiţiile 
pe scară largă în infrastructura de transport, iar acest lucru poate deveni o provocare și mai 
mare în contextul actual. În consecinţă, în cazul în care investiţiile publice sau private nu 
satisfac obiectivele prevăzute în propuneri, ar putea fi nevoie să se ia în considerare un 
scenariu alternativ sau un plan B. 
 
Un astfel de plan B ar putea însemna că, în cazul unor resurse insuficiente și a unor rate de 
creștere economică eventual mai mici, va fi necesară o prioritizare suplimentară în cadrul 
reţelelor predefinite. Rezultatele unei analize cost-beneficiu îmbunătăţite și pe deplin 
independente și ale unei evaluări a amprentei de carbon ar putea fi utilizate ca bază pentru 
acest lucru. Alte elemente ale unui astfel de scenariu ar putea fi o axare mai puternică pe 
taxe de utilizare și pe sisteme de transport inteligente pentru a garanta utilizarea mai 
eficientă a capacităţii disponibile a infrastructurii. Se recomandă detalierea actualelor 
propuneri ale Comisiei în acest sens. 


