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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este un program de finanțare 
comun, gestionat la nivel central și menit să promoveze dezvoltarea unei rețele 
transeuropene (TEN) de înaltă performanță, sustenabile și interconectate în domeniile 
transporturilor, energiei și serviciilor digitale;

B. întrucât MIE se axează pe facilitarea conexiunilor transfrontaliere și pe eliminarea 
blocajelor, aducând o clară valoare adăugată europeană în facilitarea cooperării și 
coordonării transnaționale;

C. întrucât proiectul de cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 prevede, în 
conformitate cu linia bugetară MIE pentru sectorul transporturilor, un nou pachet 
financiar dedicat nevoilor în materie de mobilitate militară;

D. întrucât menținerea și creșterea în continuare a eficienței MIE sunt deosebit de 
oportune;

1. salută faptul că comunicarea comună a Comisiei și a Înalt Reprezentantei Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Planul de acțiune vizând 
mobilitatea militară recunoaște rolul strategic îndeplinit de rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T) în integrarea infrastructurii UE cu scopul de a obține o mobilitate 
rapidă și neîntreruptă, cu standarde înalte de siguranță și rezultate bune în acest 
domeniu pe întregul continent, dezvoltând astfel în continuare piața internă;

2. consideră că o mobilitate militară eficientă și eficace va întări capacitatea UE de a 
răspunde la situații de urgență precum crizele umanitare, dezastrele naturale sau 
urgențele civile;

3. sprijină cu fermitate decizia de a aloca pachetul de finanțare pentru mobilitate militară 
în cadrul gestiunii centralizate a programului MIE, cu un obiectiv strict de mobilitate cu 
dublă utilizare, contribuind la creșterea eficienței; ia act de acțiunile preliminare stabilite 
de planul de acțiune înaintea punerii în aplicare a mobilității militare, care vor fi bazate 
pe identificarea cerințelor militare și pe acordul cu privire la acestea, urmate de 
identificarea unor tronsoane din rețeaua TEN-T care ar fi adaptate și transportului 
militar și de o listă cu proiecte prioritare, însoțită de o eventuală modernizare a cererilor 
tehnice aplicabile rețelei TEN-T;

4. insistă asupra necesității de a clarifica aceste măsuri; invită, prin urmare, Comisia să 
adopte, până la 31 decembrie 2019, acte delegate pentru a specifica mai în detaliu
cerințele militare, lista părților rețelei TEN-T adaptate transportului militar, lista 
proiectelor prioritare de infrastructură cu dublă utilizare și procedura de evaluare 
privind admisibilitatea acțiunilor legate de mobilitatea militară și criteriile de atribuire;

5. subliniază că elementele de infrastructură (de exemplu, toleranța de greutate și înălțimea 
maximă de trecere) au un impact semnificativ asupra vitezei de deplasare; subliniază că 
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mobilitatea și logistica fără întreruperi sunt esențiale pentru desfășurările militare, 
precum și pentru transportul de pasageri și de marfă; consideră că punerea în aplicare a 
planului de acțiune este o ocazie de a permite rețelei de transport civil să beneficieze de 
o capacitate sporită a rețelei și de a promova conexiuni multimodale;

6. evidențiază că, pentru a fi eligibile, proiectele din sectorul apărării finanțate din pachetul 
pentru mobilitatea militară vor trebui să respecte strict aceleași criterii, condiții și 
proceduri stabilite în Regulamentul privind MIE; subliniază că procesul identificării 
tronsoanelor rețelei TEN-T adaptate transportului militar trebuie să optimizeze în mod 
necondiționat sinergiile civile și militare și să respecte principiul dublei utilizări; 
subliniază că ar trebui să fie posibil să se utilizeze finanțare din pachetul pentru 
mobilitate militară pentru adaptarea infrastructurii de transport atât la rețeaua TEN-T de 
bază, cât și la cea complementară;

7. subliniază că, pentru punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate militară, va fi 
necesară o cooperare mai strânsă între statele membre; subliniază necesitatea 
promovării cooperării dintre domeniile civile și militare;

8. consideră că dubla utilizare a infrastructurii, excluzând aeroporturile și porturile, 
inclusiv în cazuri de conectivitate cu zone industriale importante care sunt de interes 
pentru industria apărării, este o condiție prealabilă esențială pentru ca rețeaua de 
transport civil să beneficieze de planul de acțiune și de pachetul de finanțare pentru 
mobilitate militară; este, prin urmare, ferm convins că proiectele finanțate în cadrul 
pachetului pentru mobilitate militară din cadrul MIE ar trebui să fie eligibile exclusiv în 
cazul în care se adaugă la o infrastructură civilă și proiecte existente în cadrul rețelei 
TEN-T și permit utilizarea dublă a infrastructurii, pentru a se menține accentul 
programului MIE în primul rând pe nevoile civile, cum ar fi favorizarea dezvoltării 
transportului inteligent de-a lungul rețelei TEN-T sau îmbunătățirea accesibilității și 
disponibilității infrastructurii de transport în scopul securității și al protecției civile;

9. subliniază faptul că ar trebui să existe o coordonare și un schimb de experiență speciale, 
precum și o adaptare a normelor civile armonizate existente în cazul utilizării duble a 
infrastructurii pentru bunurile periculoase, în scopul prevenirii riscului de accidente, 
optimizând în același timp siguranța pe tot cuprinsul rețelei;

10. este de părere că, în scopul optimizării utilizării fondurilor UE, orice proiect de 
transport de interes comun care este finanțat de MIE ar trebui să integreze, dacă este 
necesar, cerințele tehnice pentru mobilitate militară în faza de proiectare, pentru a evita, 
într-o fază ulterioară, modernizarea inutilă a infrastructurii din motive pur militare și, 
astfel, utilizarea nerentabilă a finanțării;

11. ia act de faptul că rețeaua TEN-T a fost concepută până în prezent exclusiv din 
pespectiva obiectivelor civile și consideră că investițiile suplimentare de-a lungul 
rețelei, de exemplu în proiecte transfrontaliere sau în infrastructura critică, ar putea 
genera beneficii semnificative pentru mobilitatea militară, contribuind în același timp la 
finalizarea rețelei centrale TEN-T până în 2030 și a rețelei globale până în 2050;

12. consideră că orice contribuție din pachetul de finanțare pentru mobilitate militară MIE 
ar trebui, ori de câte ori este posibil, să acorde prioritate proiectelor multimodale, 
deoarece acestea oferă cele mai multe posibilități de dublă utilizare, conform analizei-
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pilot efectuate în 2017, și proiectelor transfrontaliere, deoarece ele contribuie la 
abordarea verigilor lipsă și a blocajelor existente ce reprezintă obstacolele fizice majore 
care împiedică o mobilitate rapidă și fără întreruperi, atât pentru civili, cât și pentru 
transferul de trupe și echipamente militare grele; subliniază, prin urmare, că sunt 
esențiale continuitatea și capacitatea rețelei, precum și interoperabilitatea și 
intermodalitatea acesteia;

13. reamintește că mai multe tehnologii utilizate în sectorul militar, cum ar fi internetul, au 
fost transpuse cu succes în sectorul civil; subliniază că implementarea unui sistem de 
transport inteligent care se bazează pe sisteme de aplicații telematice, cum ar fi ERTMS 
și SESAR, și utilizarea tehnologiilor legate de Galileo/EGNOS/GOVSATCOM se 
numără printre cele mai mari provocări ale viitorului pentru sectorul transportului civil; 
consideră, prin urmare, că revizuirile viitoare ale planului de acțiune ar trebui să 
examineze în ultimă instanță posibilitatea ca transportul civil să valorifice răspunsurile 
militare la aceste provocări, de exemplu în domeniul securității cibernetice și al 
comunicațiilor securizate;

14. subliniază importanța porturilor ca puncte de contact ale Uniunii cu aliații săi, în cadrul 
alianțelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau pentru rutele sale maritime 
intra-europene de scurtă distanță, precum și necesitatea de a instala sau de a îmbunătăți 
anumite infrastructuri pentru a primi și a realimenta navele militare;

15. reamintește necesitatea unui cadru de reglementare vamal și fiscal (îndeosebi pentru 
TVA) unificat și adecvat pentru deplasarea echipamentelor militare și a elementelor 
conexe, în special atunci când situațiile de urgență impun acest lucru;

16. consideră că statele membre UE ar trebui să conlucreze pentru a maximiza eficacitatea 
transportului rutier transfrontalier cu dublă utilizare și pentru reducerea costurilor 
administrative.
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