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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că recuperarea în totalitate a fondurilor redistribuite de la Mecanismul pentru 

interconectarea Europei (MIE) către Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) ar 

trebui să reprezinte una dintre prioritățile-cheie ale revizuirii intermediare a cadrului 

financiar multianual (CFM) 2014-2020; insistă asupra faptului că prioritățile stabilite și 

finanțarea aferentă trebuie respectate în viitor și că nu este acceptabilă, până în 2020, o 

altă reducere a bugetului MIE sau a altor instrumente destinate proiectelor din domeniul 

transporturilor; 

2. invită Comisia să pună cât mai repede la dispoziția Parlamentului o evaluare a proiectelor 

din domeniul transporturilor și al turismului finanțate din FEIS; 

3. consideră că, pentru a lua cea mai bună decizie posibilă cu privire la revizuirea CFM, 

Comisia ar trebui să prezinte, cât se poate de repede, un raport referitor la implementarea 

și la nivelul de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune în proiectele din domeniul 

transporturilor și al turismului și în proiectele de infrastructură, indicând care dintre aceste 

proiecte contribuie la dezvoltarea rețelei centrale, a coridoarelor și a rețelei globale; 

4. subliniază, în acest context, că este extrem de important ca UE să finanțeze în mod 

adecvat proiectele identificate în planurile de lucru privind coridoarele rețelei centrale 

TEN-T; evidențiază că acest lucru necesită, de asemenea, o mai bună acoperire a 

domeniilor legate de politicile de transport, cum ar fi multimodalitatea și logistica 

eficientă, modernizarea și întreținerea infrastructurii de transport existente, 

interoperabilitatea, siguranța rutieră și accesibilitatea, sistemele de transport inteligente, 

sinergiile cu alte sectoare, reducerea emisiilor, mobilitatea urbană și echipamentele pe 

bază de combustibil curat, pentru o dezvoltare durabilă și o mai bună integrare a nodurilor 

urbane; 

5. subliniază că numărul de propuneri primite în urma publicării în 2014 și 2015 a unor 

cereri de propuneri în cadrul MIE a depășit de trei ori limita prevăzută, acest lucru 

demonstrând că există un portofoliu foarte larg de proiecte cu mare valoare adăugată 

europeană care ar putea absorbi resurse suplimentare (în plus față de recuperarea 

fondurilor redistribuite); își manifestă îngrijorarea că pentru proiectele noi nu mai rămân 

aproape deloc fonduri pentru cei patru ani care rămân din CFM; reamintește sumele 

alocate MIE inițial, înainte de deciderea finală a CFM; invită Comisia să analizeze 

posibilitatea de a majora pachetul bugetar total al MIE, incluzând o creștere a pachetului 

bugetar pentru coeziune destinat MIE; 

6. subliniază faptul că FEIS reprezintă o contribuție valoroasă la finanțarea proiectelor TEN-

T, dar că acestea nu pot înlocui granturile, care rămân o sursă de finanțare esențială și 

necesară; subliniază mai ales că granturile ar putea fi îmbinate cu instrumente financiare 

inovatoare și cu FEIS pentru a facilita punerea în practică a proiectelor suplimentare, în 

special a proiectelor de infrastructură de anvergură care pot contribui la reducerea 

diferențelor economice dintre regiuni, și pentru a atrage finanțarea privată (finanțare 

mixtă); invită Comisia să realizeze un catalog care să includă proiecte de succes, pentru a 
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îmbunătăți modul în care situația este percepută de autoritățile naționale, regionale și 

locale; 

7. evidențiază că infrastructurile de transport constituie coloana vertebrală a pieței unice și 

sunt fundamentale pentru libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor; 

subliniază importanța unei mai bune armonizări a Fondului de coeziune cu Fondul 

european de dezvoltare regională, pentru a asigura o mai bună aplicare a legislației privind 

piața internă digitală în sectorul transporturilor; subliniază că și CFM post-2020 ar trebui 

să prevadă un nivel corespunzător al alocării bugetare pentru rețelele transeuropene de 

transport, pentru a se realiza obiectivul de finalizare a rețelei centrale TEN-T până în 2030 

și a rețelei globale TEN-T până în 2050; 

8. subliniază deficitul major și permanent în materie de investiții din Europa, în special în 

infrastructura de transport importantă, și faptul că această situație riscă să submineze 

competitivitatea UE per ansamblu; menționează că investițiile trebuie să fie legate nu 

numai de construirea infrastructurii, ci și de întreținerea și modernizarea acesteia; 

9.  subliniază totodată că finanțarea adecvată din fonduri UE a infrastructurii de transporturi 

este esențială pentru coeziunea teritorială, economică și socială; recunoaște importanța pe 

care o are Fondul de coeziune în îmbunătățirea infrastructurii și a conectivității în Europa 

pentru a reduce diferențele dintre regiuni; insistă, prin urmare, asupra faptului că în 

perioada de programare actuală și în cea de după 2020 trebuie să se prevadă resurse 

adecvate pentru acest fond; 

10. îndeamnă Comisia și statele membre să îmbunătățească coordonarea strategiilor naționale 

de transport pentru a înlesni aprobarea de către Comisie a marilor proiecte de 

infrastructură; solicită îmbunătățirea coordonării tuturor instrumentelor UE legate de 

transport, pentru a asigura faptul că un număr maxim de proiectele-cheie din TEN-T sunt 

finalizate la timp, iar fondurile care ar putea fi economisite sunt utilizate în mod adecvat 

pentru susținerea proiectelor mature care își așteaptă rândul; invită și Comisia să-și asume 

un angajament serios de a crește transparența mecanismelor de finanțare cu privire la 

acuratețea costurilor estimate, conformitatea de mediu sustenabilă, implicarea societății 

civile în luarea deciziilor și monitorizarea corespunzătoare și constantă a mecanismelor de 

finanțare ale UE; 

11. încurajează Comisia și statele membre să investească mai mult în proiecte cu nevoi 

bugetare scăzute și avantaje mari pe termen scurt, precum completarea tronsoanelor lipsă 

din conexiunile feroviare transfrontaliere regionale abandonate și dezafectate, precum și 

modernizarea și întreținerea infrastructurii de transport actuale; 

12. consideră că este necesar să se permită transferul sumelor în exces și al creditelor 

neexecutate de la un exercițiu la altul și invită Comisia să facă propuneri corespunzătoare 

în acest sens pentru a realoca fonduri către proiectele cele mai adecvate, mature și 

sustenabile din punct de vedere economic și ecologic; subliniază că ar trebui asigurată o 

flexibilitate maximă pentru ca sumele angajate din CFM să fie utilizate la maximum; 

13. invită Comisia să țină cont de alocarea fondurilor UE pentru infrastructura de transport în 

cel de-al patrulea pachet feroviar, recent aprobat, și să facă tot posibilul pentru a facilita 

rapida sa implementare în domenii precum interoperabilitatea, siguranța, îmbunătățirea 

contextului social și a libertății de mișcare; invită Comisia să țină cont și de actualele 
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dezbateri privind pachetul aerian și cel portuar, precum și de viitorul pachet rutier; 

14. constată că, prin diverse forme de ajutor financiar (granturi, instrumente financiare), 

bugetul UE a avut un rol decisiv în lansarea sau relansarea a numeroase proiecte în 

sectorul transporturilor; consideră că orice revizuire a CFM trebuie să acorde prioritate 

sectorului transporturilor; 

15. subliniază importanța strategică a cerului unic european ca instrument principal ce asigură 

siguranța, performanța de mediu, competitivitatea și protecția drepturilor cetățenilor; 

invită Comisia să asigure alocarea sumelor necesare și prevăzute pentru punerea în 

practică a Programului de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic 

european (SESAR); 

16. susține totodată recuperarea completă a fondurilor realocate de la programul Orizont 2020 

către FEIS; invită Comisia să analizeze posibilitatea de a majora fondurile alocate pentru 

SESAR și întreprinderile comune Clean Sky, ținând seama de performanțele bune ale 

întreprinderilor comune și contribuția acestora la politicile UE privind transportul și 

schimbările climatice; 

17. subliniază importanța deosebită a informațiilor foarte corecte și fiabile privind 

poziționarea și timpul furnizate de programele europene de radionavigație prin satelit 

emblematice Galileo și EGNOS pentru creșterea siguranței și utilizarea eficientă a 

aviației, a transportului rutier, feroviar și maritim, în special pentru sistemele inteligente 

de gestionare a transportului și traficului precum ATM, ERTMS, eCall, vehiculele 

conectate/autonome și gestionarea inteligentă a flotelor și a încărcăturilor; invită Comisia 

să mențină finanțarea deja alocată în cadrul CFM 2014-2020 pentru finalizarea și punerea 

în funcțiune rapidă și completă a infrastructurii programelor Galileo și EGNOS, precum și 

pentru sprijinirea aplicațiilor GNSS din aval și din amonte în cadrul bugetelor destinate 

programelor GNSS European și Orizont 2020; reamintește, în acest sens, angajamentul 

Comisiei de a asigura continuitatea serviciilor de GNSS, de a consolida reziliența 

economiei europene și de a maximiza beneficiile socioeconomice prin promovarea 

dezvoltării aplicațiilor; 

18. amintește Comisiei și statelor membre de potențialul ridicat al proiectelor orizontale, 

precum și al sinergiilor dintre rețelele transeuropene de transport, energie și 

telecomunicații; 

19. subliniază că trebuie dezvoltate și promovate modurile de transport mai favorabile 

mediului, cum ar fi transportul feroviar; solicită, prin urmare, susținerea mai puternică a 

unor inițiative precum Shift to Rail; 

20. îndeamnă Comisia să asigure o bună coordonare (între țări) și să îmbunătățească 

gestionarea strategiilor macro-regionale ale UE (privind spațiul danubian, Marea Neagră, 

Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Ionică), pentru accentuarea coeziunii teritoriale, 

economice și sociale și pentru a sprijini statele membre în a identifica proiecte prioritare 

de infrastructură, care să aducă o valoare adăugată la nivel regional și european; 

21. reamintește că, începând cu ianuarie 2017, fondurile neexecutate transferate de la bugetul 

politicii de coeziune în bugetul MIE vor putea fi utilizate de toate statele membre vizate 

de politica de coeziune, solicită Comisiei să facă propuneri adecvate de prelungire a 
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perioadei de utilizare a acestor resurse financiare de către respectivele state membre până 

la 31 decembrie 2017; solicită Comisiei să aloce fondurile neutilizate până la sfârșitul lui 

2017 pentru proiecte de tronsoane internaționale, între sau către regiuni în dezvoltare; 

solicită statelor membre să fructifice asistența tehnică oferită de Comisie; 

22. subliniază că trebuie adoptată o abordare mai amplă și mai cuprinzătoare față de criteriile 

aplicate pentru proiectele eligibile pentru care se solicită finanțare din partea UE, față de 

facilitarea accesului la finanțare pentru proiecte care introduc noi servicii de transport și 

față de utilizarea mai bună a datelor; subliniază în special necesitatea de a orienta 

finanțarea acordată de UE spre introducerea serviciilor digitale de transport și a sistemelor 

inteligente de transport care contribuie la tranziția rapidă către un sistem de transport mai 

sustenabil și la optimizarea folosirii capacităților actuale; 

23. reamintește că este important să se asigure cel mai înalt nivel de siguranță, securitate și 

interoperabilitate în domeniul transporturilor în Uniune; subliniază că alocările de la buget 

pentru agențiile UE nu sunt destinate doar cheltuielilor administrative, ci contribuie și la 

atingerea obiectivelor UE, urmărind totodată realizarea de economii la nivel național și că 

bugetele agențiilor ar trebui să dispună de resurse suficiente și adecvate pentru a-și 

îndeplini sarcinile; 

24. subliniază că turismul sustenabil este unul dintre domeniile cu mare potențial de creștere 

pentru dezvoltarea economiei europene și creează un număr semnificativ de locuri de 

muncă, în special pentru tineri; consideră că ar trebui alocată o finanțare corespunzătoare 

și majorată de la buget pentru dezvoltarea unei veritabile politici europene în domeniul 

turismului, acordându-se o atenție deosebită promovării IMM și respectării patrimoniului 

natural, cultural, istoric și industrial; subliniază că se impune o mai bună coordonare între 

turism și proiectele de infrastructură; solicită Comisiei să ia în calcul posibilitatea de a 

introduce o rubrică specifică în viitorul program-cadru; 

25. recunoaște rolul important al capitalului uman pentru dezvoltarea serviciilor de turism și 

subliniază rolul pe care îl poate avea în acest domeniu Fondul social european; subliniază 

excelenta profitabilitate a investițiilor în turism și contribuția acestora la coeziunea 

socială, mai ales în zonele rurale; 

26. subliniază importanța unei politici maritime integrate (PMI) ca inițiativă emblematică a 

Uniunii Europene în guvernanța transsectorială și transnațională. 

27. consideră că ar trebui păstrate și dezvoltate și mai mult toate instrumentele bugetare ale 

UE care susțin investițiile și inovarea și că nu este nevoie să se acorde prioritate unuia 

dintre aceste instrumente în defavoarea celorlalte; remarcă rolul esențial al bugetului UE 

pentru stimularea cheltuielilor viitoare și susținerea coeziunii și a aplicării eficiente a 

politicilor în UE. 



 

AD\1095645RO.doc 7/7 PE580.423v02-00 

 RO 

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 24.5.2016    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

41 

4 

2 

Membri titulari prezenți la votul final Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 

Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, 

Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González 

Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter 

Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de 

Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore 

Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano 

Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia 

Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de 

Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska 

Membri supleanți prezenți la votul final Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner 

Kuhn, Curzio Maltese, Jozo Radoš, Ulrike Rodust, Davor Škrlec, Evžen 

Tošenovský 

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 

(2)) prezenți la votul final 

Beatrix von Storch 

 
 


