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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. ia act de proiectul de buget propus la rubrica 1a titlul 6, „Mobilitate și transporturi”, 

pentru politica UE în domeniul transporturilor; insistă asupra faptului că politica 

Uniunii în domeniul transporturilor este esențială pentru libera circulație a persoanelor 

și bunurilor, integrarea europeană globală, coeziunea socială și teritorială a Uniunii și 

competitivitatea globală; subliniază, așadar, că această politică are nevoie de un buget 

ambițios pentru sectorul transporturilor, care să mențină credibilitatea proiectelor aflate 

în derulare, să garanteze o rețea corespunzătoare de infrastructuri și să asigure 

funcționarea corectă și siguranța acesteia, să asigure investiții pe termen lung care să 

întărească întreprinderile europene și să mobilizeze o finanțare privată complementară; 

2. consideră că Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este un instrument 

fundamental cu o valoare adăugată europeană semnificativă pentru optimizarea rețelei 

de transport în întreaga Uniune, prin conectarea și/sau modernizarea infrastructurilor de 

transport existente și a celor noi; subliniază rolul esențial pe care îl joacă MIE în 

sectorul transporturilor pentru finalizarea rețelelor TEN-T centrale și extinse și 

subliniază că, pentru planificarea pe termen lung, MIE necesită o finanțare 

corespunzătoare și stabilă; regretă faptul că, în trecut, au fost efectuate reduceri bugetare 

în detrimentul MIE și insistă asupra faptului că nu poate fi acceptată nicio reducere 

suplimentară în cadrul acestui program; ia act de faptul că Comisia propune pentru 

MIE-Transporturi o majorare de 39,4 % în credite de angajament și, respectiv, de 5,3 % 

în credite de plată și consideră că, ținând seama de faptul că 2019 este primul an din 

actualul cadru financiar multianual în care poate fi solicitată o finanțare suplimentară 

pentru proiectele care au demarat în perioada 2014-2016, valoarea acestor majorări se 

menține la un nivel minim; 

3. salută realocarea, în 2019, a sumei de 1,7 miliarde EUR din Fondul de coeziune în 

favoarea programului de transport al MIE; reamintește că aceste fonduri sunt alocate 

exclusiv pentru proiectele de infrastructură „TEN-T” din statele membre eligibile pentru 

Fondul de coeziune; 

4. subliniază faptul că proiectul Rail Baltica, bazat pe ecartamentul căilor ferate europene, 

este unul dintre cele mai importante de acest tip din Uniune, dar că finanțarea propusă 

este inadecvată; invită, prin urmare, Comisia să se asigure că finanțarea UE este 

menținută la același nivel neschimbat; 

5. salută faptul că o nouă cerere de propuneri a fost lansată în mai 2018 pentru MIE-

Transporturi, cu scopul de a sprijini orientările de politică din cel de-al treilea Pachet 

privind mobilitatea curată, iar în 2019 vor fi lansate cereri de propuneri suplimentare; 

reamintește succesul cererii de propuneri de finanțare mixtă din 2017 și îndeamnă 

Comisia să relanseze o astfel de cerere pentru anul 2019; subliniază, și în acest an, 

necesitatea de a asigura complementaritatea dintre MIE și alte fonduri, în special FEIS 

pentru proiectele care generează venituri, pentru a maximiza valoarea adăugată a 

contribuției Uniunii la finanțarea proiectelor și a atrage investiții private suplimentare 
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pentru proiecte de inovare pe scară largă, cum ar fi ERTMS și consolidarea capacității 

digitale; reamintește totodată că, în domeniul MIE-Transporturi, granturile financiare 

vor rămâne principalul instrument de finanțare a infrastructurii și a proiectelor 

transfrontaliere de-a lungul coridoarelor TEN-T; 

6. reamintește obligațiile asumate în temeiul Acordului de la Paris; reamintește că, în 

viitorul apropiat, Europa se va confrunta cu provocări tot mai mari legate de 

transporturi, cum ar fi atenuarea schimbărilor climatice și creșterea cererii de transport 

de marfă, care vor trebui să includă tranziția energetică și noile forme de mobilitate; 

reamintește că aceste provocări vor necesita o finanțare suficientă pentru ca Europa să 

rămână competitivă și favorabilă incluziunii; subliniază, prin urmare, că, pentru a obține 

un sector al transporturilor durabil, este esențial să se sprijine și să se finanțeze 

corespunzător transferul modal, realizarea spațiului feroviar unic european cu emisii 

scăzute de carbon – de exemplu, prin implementarea ERTMS, prin transportul feroviar 

de marfă, prin căi ferate de mare viteză, prin legături feroviare transfrontaliere – și 

promovarea autostrăzilor maritime și a căilor navigabile interioare, inclusiv a 

feriboturilor cu emisii reduse; în plus, susține că o gestionare eficientă și ecologică a 

logisticii la nivelul tuturor modurilor de transport din Uniune poate contribui 

considerabil la decongestionarea traficului și la reducerea emisiilor de CO2 și îndeamnă 

Comisia să încurajeze digitalizarea în domeniul logisticii; 

7. reamintește importanța de a promova sinergiile ample între MIE-Transporturi și MIE-

Digital pentru a maximiza efectul de pârghie financiară pentru proiectele menite să 

stimuleze procesul de digitalizare a coridoarelor TEN-T; 

8. consideră că contribuțiile de la bugetul Uniunii pentru agențiile din domeniul 

transporturilor ar trebui să reflecte sarcinile acestora; ia act de faptul că bugetul alocat 

pentru AESA este stabil, că bugetul alocat EMSA a crescut ușor și că bugetul alocat 

pentru ERA a scăzut, din păcate, în comparație cu exercițiul bugetar anterior; 

reamintește că domeniul de competență al agențiilor ERA, AESA și EMSA a fost recent 

extins, așa că este necesar să se asigure o finanțare adecvată și un efectiv de personal 

corespunzător pentru a garanta asumarea cu succes a noilor responsabilități ale acestor 

agenții; reamintește, în această privință, evoluția foarte semnificativă a mandatului 

AESA ce decurge din adoptarea recentă a regulamentului său de bază revizuit, care 

prevede noi competențe precum ATM/ANS, mediu, securitate cibernetică, cercetare și 

prezență internațională și, prin urmare, ar trebui să fie majorat bugetul propus al AESA 

în ceea ce privește resursele umane și financiare, astfel încât să dispună de fonduri 

suficiente pentru a menține un nivel ridicat de siguranță pentru cetățenii Uniunii; 

9. reamintește că sectorul spațial este strategic pentru Uniune, sistemele Galileo și EGNOS 

sunt folosite pe scară largă în sectorul transporturilor, iar EGNOS este pe deplin 

funcțional din 2011; subliniază că Galileo este finanțat integral din bugetul UE, iar 

implementarea sa completă va aduce beneficii majore economiei Uniunii, oferind 

servicii reale de care vor putea beneficia sectoarele industriale și cetățenii din UE; ia act 

de faptul că, în prezent, sistemul Galileo funcționează cu 22 de sateliți și că ar trebui să 

devină pe deplin funcțional până în 2020, de îndată ce toți cei 30 de sateliți ai săi vor fi 

pe orbită; consideră, prin urmare, luând în considerare provocarea presantă asociată 

securității informatice, că este extrem de important să se aloce un buget adecvat pentru a 

asigura desfășurarea corespunzătoare a următoarelor operațiuni de lansare de sateliți; 
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atrage atenția asupra sarcinilor de bază ale Agenției GNSS European (GSA) în ceea ce 

privește Galileo și Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS); 

consideră că GSA trebuie să dispună de personal suficient pentru a se asigura că 

programele sistemelor europene de radionavigație prin satelit (GNSS) funcționează 

corect și pot fi exploatate în mod adecvat;  

10. consideră că îmbunătățirea eficienței sectorului transporturilor și reducerea nivelului său 

de emisii sunt obiective interdependente, la a căror îndeplinire cercetarea și inovarea pot 

contribui în mare măsură, împreună cu agențiile relevante ale UE; ia notă de propunerea 

de a asigura stabilitate în bugetul alocat, în cadrul programului Orizont 2020, pentru 

SESAR 2 (atât în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, cât și în ceea ce privește 

implementarea sistemului de management al traficului aerian (ATM) și pentru 

întreprinderile comune Shift2Rail, Clean Sky 2 și „Pile de combustie și hidrogen 2”;  

11. consideră că finanțarea Uniunii pentru infrastructura de transport ar trebui să țină seama 

de următoarele aspecte:  

- trebuie să constituie o prioritate interconectivitatea între coridoare și rețeaua globală și 

conexiunile transfrontaliere;  

- intermodalitatea ar trebui să fie o bază pentru deciziile privind proiectele;  

- interoperabilitatea trebuie să fie o condiție pentru cofinanțarea proiectelor de transport;  

- calitatea proiectelor cofinanțate, mai degrabă decât cantitatea sau dimensiunea lor;  

- participarea cetățenilor la un proces decizional transparent și monitorizarea dezvoltării 

proiectelor de mare anvergură care au un volum total de investiții de peste 1 miliard de 

euro;  

12. regretă faptul că Uniunea nu este în măsură să comunice întotdeauna cu succes despre 

efectele directe ale politicilor și programelor sale financiare, inclusiv faptul că aceste 

efecte nu au fost evaluate; subliniază că, în ceea ce privește sectorul transporturilor, 

gradul de informare insuficient cu privire la drepturile pasagerilor în UE este un aspect 

deosebit de preocupant și regretă că reglementările respective, mai ales în sectorul 

aerian sau în cel feroviar, nu se aplică în mod consecvent în toate statele membre; 

subliniază că, într-un moment în care pot fi lansate cu ușurință campanii de 

dezinformare, este necesar să se ofere mai mult sprijin în legătură cu acest aspect;  

13. subliniază că proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare reprezintă ocazii utile cu care 

Parlamentul European poate să acorde stimulente financiare directe pentru inițiativele 

care sprijină activitatea sa legislativă și în privința cărora Comisia este direct 

responsabilă; regretă că rezultatele generate de aceste proiecte și acțiuni nu sunt 

întotdeauna raportate în mod consecvent și îi solicită Comisiei să prezinte, până la 

sfârșitul mandatului, o analiză amănunțită a proiectelor finanțate în cadrul actualei 

legislaturi și orientări care să clarifice atât obiectivele, cât și metoda de selectare a 

acestora. 
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