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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în raportul ce urmează a fi adoptat:

Introducere

1. insistă asupra importanței strategice a cadrului financiar multianual (CFM) pentru 
sectoarele care se bazează pe investiții pe termen lung, cum ar fi sectorul transporturilor; 
subliniază că infrastructura de transport constituie coloana vertebrală a pieței unice, baza 
pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă și sunt cruciale pentru asigurarea 
celor patru libertăți fundamentale, și anume circulația persoanelor, a capitalului, a 
bunurilor și a serviciilor; evidențiază aspectele-cheie și constrângerile de ordin general ale 
următorului CF, dată fiind creșterea volumului transporturilor, precum și numărul tot mai 
mare de provocări, îndeosebi provocările legate de mediu pe care le generează creșterea 
emisiilor de dioxid de carbon, de particule fine și de gaze poluante, în pofida stabilirii 
unor obiective ambițioase pentru protejarea climei și a mediului în conformitate cu 
Acordul de la Paris, și necesitățile în materie de cercetare și inovare legate de dezvoltarea 
vehiculelor conectate și autonome; reamintește, de asemenea, întârzierea investițiilor în 
noi infrastructuri pentru îmbunătățirea conectivității și, în special, pentru întreținerea 
infrastructurilor existente;

CFM

2. evidențiază succesul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) din actualul 
CFM și faptul că cererile de propuneri aferente au depășit de trei ori nivelul 
disponibilităților; salută prelungirea MIE în următorul CFM; cu toate acestea, regretă 
reducerea cu 12 %, în prețuri constante, a sumei alocate componentei „Transport” și cu 
13 % a contribuției din Fondul de coeziune; consideră că bugetul MIE nu poate fi alocat 
altor programe în afara obiectivelor sale specifice; solicită reinstituirea sumelor aferente 
MIE Transport, în valoare de 17,746 miliarde EUR în prețuri constante, și a contribuției 
din Fondul de coeziune, în valoare de 10 miliarde EUR, ținând cont de impactul lor 
pozitiv asupra dezvoltării economice;

3. subliniază eficacitatea structurii de administrare centralizate instituite prin Regulamentul 
privind MIE; constată că transferul unei părți din Fondul de coeziune către MIE a fost un 
mare succes și că nivelul de satisfacție al statelor membre vizate confirmă faptul că acest 
mecanism va fi continuat în cadrul următorului CFM și că va fi suficient pentru a finaliza 
proiectele aflate în prezent în curs de desfășurare finanțate prin contribuții de la Fondul de 
coeziune; propune, date fiind aceste circumstanțe, ca o sumă de 20 de miliarde EUR din 
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) să fie gestionată conform unor norme 
similare celor care se aplică Fondului de coeziune pentru MIE, dar să fie accesibilă pentru 
toate statele membre; este de părere că, având în vedere decalajul considerabil dintre 
resursele disponibile și necesități, trebuie acordată mai multă atenție unor soluții cu o 
mare valoare adăugată a UE, cum ar fi legăturile transfrontaliere lipsă, ca de pildă 
legăturile feroviare, și că acest transfer ar asigura faptul că proiectele TEN-T din Europa 
fac progrese semnificative;

4. subliniază că un proiect MIE mai actualizat și mai eficace, în cadrul următorului CFM 
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2021-2027, ar trebui să vizeze toate modurile de transport, să încurajeze transferul modal, 
să încurajeze statele membre să investească în transportul public inteligent, sustenabil și 
integrat, să acorde prioritate legăturilor îmbunătățite dintre rețelele cuprinzătoare, să 
consolideze interoperabilitatea prin intermediul Sistemului european de management al 
traficului feroviar și prin utilizarea deplină a inițiativei privind cerul unic european și să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind siguranța rutieră în UE;

5. reamintește că MIE este un mecanism de subvenționare și salută propunerea Comisiei 
Europene de a clarifica acest aspect prin includerea instrumentului financiar MIE în noul 
program InvestEU; consideră că partea din MIE destinată transportului implementată sub 
forma unui instrument financiar nu poate depăși 5 % din valoarea totală a pachetului; 
regretă faptul că, în pofida transferurilor regretabile de fonduri în beneficiul Fondului 
european pentru investiții strategice (FEIS) și în detrimentul MIE, ponderea investițiilor în 
transport generate de FEIS este, în termeni cantitativi, departe de obiectivul de 30 % și, în 
termeni calitativi, foarte departe de a îndeplini criteriile valorii adăugate europene; 
subliniază cu fermitate, în acest sens, că nu ar trebui permis niciun transfer de fonduri din 
programul Orizont Europa în favoarea InvestEU; subliniază cât de important este ca, în 
contextul următorului CFM, programul InvestEU să aducă beneficii unor proiecte cu o 
valoare adăugată europeană veritabilă și felicită Comisia pentru că a propus ca unul dintre 
cele patru domenii de investiții identificate să fie infrastructura durabilă;

6. atrage atenția asupra necesității importante de a crea o linie bugetară pentru turismul 
sustenabil, date fiind importanța sectorului în cadrul economiei UE, care a reprezentat 5 % 
din PIB în 2016, și responsabilitățile UE în temeiul articolului 195 din TFUE, în vederea 
tranziției către o veritabilă politică a UE în domeniul turismului care să poată soluționa 
problemele actuale legate de fragmentare și de accesul la fonduri, să promoveze Europa ca 
destinație turistică și să stimuleze industria turistică, contribuind astfel la creșterea 
economică și la crearea de locuri de muncă;

7. ia act de faptul că reducerea la minimum a costurilor externe trebuie integrată ca un 
principiu director al CFM, ca o măsură de eficientizare a costurilor, ce va reduce 
presiunea asupra bugetelor publice viitoare;

Agențiile

8. salută numeroasele competențe noi ale agențiilor europene de transport, în special Agenția 
Europeană de Siguranță a Aviației (AESA), Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă 
(EMSA) și Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA), în serviciul unei 
veritabile valori adăugate europene; subliniază că este important să se asigure că toate 
agențiile de transport dispun de resurse suficiente, stabile în termeni reali, pentru a-și 
îndeplini îndatoririle și noile responsabilități;

9. salută propunerea Comisiei de înființare a Autorității Europene a Muncii; subliniază că 
este important să se garanteze că această nouă autoritate beneficiază de mijloace suficiente 
pentru a-și exercita competențele în sectorul transporturilor;

Cercetarea

10. reamintește că sprijinul acordat cercetării și dezvoltării în domeniul transporturilor și al 
mobilității este de o importanță crucială, date fiind provocările pe care le reprezintă 
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creșterea emisiilor de dioxid de carbon, de particule fine și de gaze poluante, legate de 
intensificarea traficului și de blocajele în trafic, necesitatea tranziției energetice și 
dezvoltarea vehiculelor conectate și autonome; subliniază, prin urmare, importanța 
menținerii unei legături directe între Orizont Europa și punerea în aplicare la nivelul UE a 
soluțiilor de transport dezvoltate prin activități de cercetare și dezvoltare; reamintește 
succesul întreprinderilor comune, cum ar fi SESAR, Shift2Rail și CleanSky; consideră că 
este important ca aceste programe să fie sprijinite în continuare în mod semnificativ și să 
fie finanțate în mod corespunzător în cadrul programului Orizont Europa; subliniază că, în 
sprijinul cercetării și dezvoltării, principiul neutralității tehnologice ar trebui aplicat în 
domeniul transporturilor;

Resursele proprii

11. constată că toate statele membre colectează venituri fiscale și parafiscale importante direct 
legate de transporturi și turism și că un transfer, chiar minim, de astfel de resurse către 
resursele proprii ale UE ar putea îmbunătăți capacitățile acesteia de a răspunde noilor 
provocări cu care se confruntă; consideră că revenirea la resurse proprii mai importante, 
așa cum au fost prevăzute în momentul creării Comunității Europene, ar consolida 
capacitatea Uniunii de a acționa pe plan politic și bugetar.
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