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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 de Comisie în domeniul transporturilor; regretă 
solicitările Consiliului de a reduce în mod nediferențiat aceste fonduri;

2. consideră că este momentul potrivit pentru a realiza o reconfigurare mai profundă a 
finanțării UE în domeniul transporturilor, astfel încât să se ajungă, până în 2050, la un 
sector al transporturilor cu un nivel al emisiilor egal cu zero în termeni neți și să se 
garanteze alinierea deplină la Acordul de la Paris;

3. insistă asupra faptului că politica UE în domeniul transporturilor este esențială pentru 
sustenabilitatea economică, socială și de mediu și, prin urmare, ar trebui să se acorde 
prioritate calității și sustenabilității proiectelor cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor;

4. reiterează faptul că acordul provizoriu privind regulamentul de instituire a Programului 
InvestEU1 conține o dispoziție generală – aplicabilă tuturor finanțărilor în domeniul 
transporturilor – care garantează că „Proiectele care sunt incompatibile cu realizarea 
obiectivelor climatice nu ar trebui să fie eligibile pentru sprijinul acordat” și că toate 
proiectele „sunt examinate pentru a vedea dacă au un impact asupra mediului, climei 
sau un impact social, iar în caz afirmativ vor fi verificate din perspectiva sustenabilității 
de mediu, climatice și sociale”;

5. subliniază că, pe lângă rolul său esențial în executarea Fondului european pentru 
investiții strategice (FEIS) și a InvestEU, este esențial ca revizuirea politicii de transport 
a Băncii Europene de Investiții (BEI), planificată pentru 2020, să pregătească terenul 
pentru o reformă mai aprofundată a finanțării oferite de bancă în domeniul 
transporturilor; invită BEI să raporteze Parlamentului în timp util cu privire la toate 
etapele revizuirii politicii sale în domeniul transporturilor;

6. consideră că este posibil să se eficientizeze și mai mult cheltuielile efectuate prin 
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) în domeniul transporturilor, crescând 
în continuare ponderea finanțării pentru modurile de transport cu emisii zero; salută 
abordarea Comisiei, care prevede cofinanțarea repunerii în funcțiune a conexiunilor 
feroviare transfrontaliere regionale care au fost dezafectate sau abandonate și 
încurajează statele membre, regiunile transfrontaliere și Comisia să accelereze 
implementarea acestor proiecte de tip ascendent, care contribuie la redeschiderea 
frontierelor în cadrul Uniunii, acolo unde aceste frontiere continuă să existe; invită 
Comisia să mărească în mod semnificativ suma alocată în cadrul liniei bugetare a MIE 
pentru a finanța restabilirea legăturilor feroviare regionale care au fost dezafectate sau 
abandonate; relevă faptul că este necesar să se continue într-un ritm mai susținut 
electrificarea infrastructurii feroviare și să se asigure punerea în funcțiune mai rapidă a 

1 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU (COM(2018)0439 – C8-
0257/2018 – 2018/0229(COD)).
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Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS); relevă faptul că 
bugetul MIE ar trebui să țină seama, de asemenea, de măsurile de reducere a zgomotului 
generat de transportul feroviar de mărfuri, pentru a asigura un sistem de transport de 
mărfuri sustenabil și eficient;

7. încurajează Comisia să promoveze revitalizarea trenurilor europene de noapte 
confortabile, ca o alternativă sustenabilă la zborurile pe distanțe scurte și la deplasarea 
cu automobilul pe distanțe lungi;

8. invită Comisia să combine cofinanțarea rețelei EuroVelo cu rețeaua feroviară globală;

9. având în vedere că se înregistrează în continuare un număr foarte mare de decese și de 
vătămări corporale cauzate de accidentele rutiere și că, potrivit dispozițiilor din noua 
Directivă privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, „Statele membre se 
asigură că necesitățile utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor sunt luate în considerare”, 
insistă ca statele membre și Comisia să acorde în continuare prioritate finanțării alocate 
pentru siguranța pasagerilor în diferite mijloace de transport și să se concentreze asupra 
siguranței utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii, cicliștii și alți 
utilizatori de micromobilitate; 

10. consideră că o coordonare mai strânsă între finanțarea transportului urban și planurile de 
mobilitate urbană durabilă (PMUD) este esențială pentru stimularea transformării 
mobilității urbane;

11. solicită să se asigure o mai mare transparență a cadrului general al finanțării și a 
evaluării proiectelor, acordând o atenție deosebită participării cetățenilor la procese 
transparente de luare a deciziilor și monitorizând dezvoltarea proiectelor de anvergură 
care beneficiază de un volum total de investiții de peste 1 de miliard de EUR;

12. reamintește că investițiile publice în infrastructură sunt deosebit de sensibile la riscurile 
asociate corupției; subliniază importanța garantării unui proces transparent și competitiv 
de achiziții publice pentru proiectele de infrastructură de transport de mare anvergură 
finanțate de UE; insistă asupra instituirii unor pacte de integritate pe care autoritățile 
contractante și ofertanții din cadrul acestor proiecte de anvergură să se angajeze să le 
respecte și în temeiul cărora angajamentele lor față de cele mai bune practici și de 
transparență să fie monitorizate de părți terțe;

13. consideră că analizele costuri-beneficii referitoare la proiectele de transport nu trebuie 
să mai fie axate pe analize economice pe termen scurt, ci să se bazeze pe înțelegerea 
globală a tuturor costurilor externe pe termen scurt și lung, în conformitate cu studiul 
recent privind externalitățile și internalizarea costurilor comandat de Comisie, care a 
arătat că valoarea globală a costurilor externe pentru transporturi este estimată la 
aproape 1 000 de miliarde EUR pe an2.

2 Studiu privind taxarea infrastructurii pentru transportul durabil și internalizarea externalităților din transporturi  
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_ro).
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ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE 
RAPORTORUL PENTRU AVIZ A PRIMIT CONTRIBUȚII

Entitatea și/sau 
persoanaFederația Europeană pentru Transporturi și Mediu - 58744833263-19

Comunitatea Căilor Ferate Europene și a Gestionarilor de Infrastructură - 7574621118-27


