
 

AD\1120947RO.docx  PE594.092v02-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru transport și turism 
 

2016/2064(INI) 

23.3.2017 

AVIZ 

al Comisiei pentru transport și turism 

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și 

monetare 

referitor la punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice 

(2016/2064(INI)) 

Raportori pentru aviz (*): Inés Ayala Sender și Dominique Riquet 

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de 

procedură 



 

PE594.092v02-00 2/6 AD\1120947RO.docx 

RO 

PA_NonLeg 



 

AD\1120947RO.docx 3/6 PE594.092v02-00 

 RO 

SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, competente în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea comună de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. solicită Comisiei să țină cont de observațiile Parlamentului din raportul de punere în 

aplicare, atunci când realizează evaluarea și elaborează noua propunere legislativă; 

2. salută crearea organismelor FEIS și procedura transparentă de selecție a membrilor 

structurii de guvernanță a acestora; invită, totuși, organismele FEIS să informeze 

Parlamentul, Consiliul și publicul constant, în detaliu și într-un mod mai transparent cu 

privire la proiectele FEIS; sugerează ca Platforma europeană de consiliere în materie de 

investiții (EIAH) să intensifice transmiterea de informații către IMM-uri și 

microîntreprinderi, printre altele; 

3. salută orientarea strategică aprobată de comitetul director al FEIS în decembrie 2015, care 

include limite orientative pentru concentrarea geografică; observă distribuția geografică 

inegală a beneficiarilor FEIS; observă că, în primul an de activitate, 92 % din totalul 

investițiilor a fost alocat țărilor UE-15, în timp ce numai 8 % a ajuns la țările UE-13 și că, 

până în prezent, 10 state membre, majoritatea din Europa Centrală și de Est, au beneficiat 

de operațiuni numai în cadrul componentei pentru IMM-uri a FEIS; reamintește că, printre 

altele, criteriul ponderii în PIB are un rol important în asigurarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale, în vederea garantării distribuției echilibrate a proiectelor ținând cont 

de activitatea economică generală a fiecărei țări, de nevoia de investiții și de nivelul de 

ocupare a forței de muncă; subliniază că diferențele sociale și economice din UE sunt 

amplificate din cauza concentrării capitalului;  

4. subliniază faptul că nu pot fi impuse investiții cu risc ridicat, iar într-un mediu cu o rată de 

creștere scăzută și cerere redusă, în mare parte, acestea nu sunt oportune; solicită, prin 

urmare, nu numai o distribuție geografică echilibrată, ci și o legătură mai strânsă între 

finanțarea FEIS și evoluțiile pozitive din politica economică și fiscală; 

5. regretă lipsa limitelor pentru concentrarea geografică în faza inițială; reamintește că 

sectorul transporturilor a avut cea mai mare contribuție la FEIS, de 2,2 miliarde EUR din 

totalul de 8 miliarde EUR, reprezentând mai mult de 25 % din totalul fondului de 

garantare; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că sectorul transporturilor a primit 

doar 13 % din totalul investițiilor mobilizate și puse la dispoziție până acum în cadrul 

componentei pentru infrastructură și inovare a FEIS, procentaj extrem de mic în 

comparație cu limita de 30 % stabilită pentru fiecare sector; solicită comitetului de 

investiții să acorde o atenție deosebită proiectelor din sectorul transporturilor, având în 

vedere că acestea sunt foarte puțin reprezentate în portofoliul de investiții și că transportul 

are un rol important pentru dezvoltarea economică și siguranța cetățenilor; 

6. încurajează Comisia să introducă reguli pentru selecția unor proiecte durabile și să le 

coreleze cu principalele obiective și scopuri ale politicii UE, cum ar fi mobilitatea cu 

emisii zero sau scăzute, sau cu inițiativele existente, cum ar fi rețelele transeuropene de 

ciclism combinate cu transportul feroviar, sau cu inițiative care își propun să recreeze 

legături feroviare transfrontaliere la nivel regional, care au fost abandonate sau 
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dezafectate1; 

7. reamintește că rezultatele pentru evaluarea tabloului de bord, atât în ceea ce privește 

operațiunile aprobate, cât și cele respinse, trebuie să fie făcute publice într-o manieră 

transparentă și accesibilă și în mod regulat; 

8. își exprimă îndoielile cu privire la principiul adiționalității în cazul unora dintre primele 

proiecte selectate din sectorul transporturilor, care probabil ar fi putut găsi finanțare în 

afara FEIS; 

9. recunoaște că proiectele de infrastructură prezentate BEI intră adesea în categoria 

operațiunilor tradiționale ale BEI, fiind înaintate de autorități care sunt sprijinite prin 

garanții publice și prezentând, astfel, un risc mai mic; solicită BEI să analizeze și alți 

parametri care ar permite calificarea unor astfel de proiecte drept adiționale și eligibile 

pentru a primi finanțare din partea FEIS, dar și să consolideze strategiile de promovare a 

FEIS în rândul partenerilor privați, pentru a crește cu adevărat numărul de proiecte depuse 

în această etapă inițială a FEIS; 

10. solicită ca valoarea adăugată europeană să fie luată în considerare în procesul de selecție 

și ca FEIS să respecte obiectivele de politică ale UE, în special proiectele transfrontaliere 

și alte proiecte identificate în prealabil în cadrul Mecanismului pentru interconectarea 

Europei (MIE) și al altor inițiative emblematice ale UE în domeniul transporturilor 

(precum ERTMS și SESAR); subliniază că ar trebui luate în considerare alte priorități ale 

Uniunii în materie de politici, precum mobilitatea intermodală cu emisii zero sau scăzute, 

locurile de muncă de înaltă calitate, utilizarea eficientă a resurselor, infrastructurile 

durabile, cercetarea și inovarea și sinergiile dintre rețelele transeuropene de transport , 

energie și telecomunicații; 

11. îndeamnă Comisia să se concentreze asupra investițiilor în proiecte care să contribuie la 

reducerea la minimum a costurilor externe; 

12. consideră că prin combinarea granturilor UE cu instrumentele financiare se asigură, de 

asemenea, adiționalitatea necesară, iar acest lucru îi va mobiliza pe investitori să prezinte 

proiecte care altfel nu ar fi fost demarate; solicită BEI și Comisiei să promoveze 

combinarea granturilor UE [diferite mecanisme ale UE, precum MIE, Orizont 2020, 

fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)] cu FEIS, pentru a 

îmbunătăți profilul financiar al proiectelor de infrastructură care oferă o valoare adăugată 

europeană; 

13. observă că proiectele de infrastructură de transport realizate prin parteneriate public-privat 

ar trebui să se bazeze în general pe principiul „utilizatorul plătește”, pentru a reduce 

sarcina impusă bugetelor publice și contribuabililor pentru construirea și întreținerea 

infrastructurii; constată că este important să se coordoneze diferitele tipuri de finanțare din 

partea UE pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor din cadrul politicii de transport a UE 

în întreaga Uniune Europeană și să nu se promoveze fondurile de tip PPP în defavoarea 

fondurilor structurale; 

14. subliniază începutul promițător al Platformei europene de consiliere în materie de 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu  

http://www.missing-rail-links.eu/
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investiții (EIAH) și constată concentrarea sectorială și geografică a investițiilor realizate 

până în acest moment; solicită EIAH să-și îmbunătățească performanța globală și să-și 

sporească prezența în țările în care există dificultăți legate de utilizarea FEIS și unde 

capacitatea administrativă pentru depunerea unor proiecte viabile lipsește, în special în 

țările beneficiare ale fondurilor de coeziune; solicită, de asemenea, EIAH să furnizeze 

recomandările necesare pentru a sprijini proiecte specifice în sectorul transporturilor 

atunci când există o aversiune crescută la risc sau când riscul este împărțit între investitori 

(precum în cazul proiectelor transfrontaliere/multinaționale sau al proiectelor de 

infrastructură pe termen lung/generatoare de venituri); 

15. consideră că, pentru a îmbunătăți performanța FEIS atât la nivel național, cât și regional, 

precum și valoarea adăugată europeană, este necesar să se intensifice cooperarea dintre 

BEI, care coordonează FEIS, și băncile naționale și regionale de promovare, dar și 

autoritățile locale; 

16. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numărul mic de proiecte din sectorul 

transporturilor, finanțate prin FEIS, ar putea fi o dovadă a dificultății pe care acest sector o 

are în a obține finanțare în cea mai mare parte sau exclusiv din partea investitorilor privați, 

chiar și în cazul în care finanțarea din partea MIE a fost aproape epuizată și, până în 2020, 

nu va exista niciun mijloc de finanțare alternativă din partea UE; solicită, prin urmare, 

creșterea finanțării din partea MIE în următorul cadru financiar; 

17. regretă lipsa de informații disponibile privind suma totală aferentă operațiunilor semnate 

în cadrul componentei pentru IMM-uri a FEIS și investițiile aferente, în special în ceea ce 

privește lanțul de aprovizionare pentru transporturi, în sectoarele aeronautic și feroviar, 

precum și faptul că, astfel, se îngreunează procesul de verificare a proiectelor, rezultatelor, 

reușitelor și criteriilor de referință; insistă asupra necesității de a se rezolva problema 

lipsei unor date disponibile; solicită Comisiei să acorde o atenție specială asigurării unui 

sprijin sporit pentru IMM-uri și autoritățile locale și regionale; 

18. sugerează Comisiei să menționeze, în rapoartele sale periodice, proiectele care beneficiază 

de combinarea granturilor MIE cu FEIS; 

19. recomandă creșterea vizibilității finanțării FEIS prin luarea unor măsuri ferme la nivelul 

UE, printr-o campanie de informare și prin lansarea unui logo pentru FEIS. 
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