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Remarci introductive

În iunie 2011, propunerile Comisiei privind noul cadru financiar multianual pentru perioada 
2014-2020 au fost publicate cu următoarele titluri: Un buget pentru Europa 2020 
(COM (2011) 500: partea I și partea II). În aceste documente se subliniază nevoia de a acorda 
mai multă atenție valorii adăugate a UE, realizării priorităților politice-cheie, simplificării 
normelor de finanțare și condiționalității finanțării (de exemplu, în cadrul politicii de 
coeziune). De asemenea, un mesaj-cheie este acela privind posibilitatea de a atrage finanțare 
din sectorul privat pentru a vitaliza bugetul UE.

O piață unică perfect funcțională depinde de infrastructuri moderne și de înaltă performanță, 
în special în domeniul transporturilor, energiei și al tehnologiei informației și comunicațiilor1.

Prin urmare, în octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri pentru 
o nouă politică privind infrastructura europeană care include un regulament privind 
mecanismul Conectarea Europei, un regulament privind orientările revizuite referitoare la 
energie, TEN-T și TIC și o propunere de lansare a unei etape-pilot a inițiativei de emitere de 
obligațiuni pentru finanțarea de proiecte. În prezent, aceste propuneri de regulamente sunt 
discutate în cadrul procesului legislativ.

În conformitate cu Strategia Europa 2020 adoptată de Consiliul European în 2010, 
mecanismul Conectarea Europei (MCE) are ca scop susținerea infrastructurilor care au o 
dimensiune europeană și o dimensiune relevantă pentru piața unică, vizând asigurarea până în 
2020 a susținerii rețelelor prioritare din partea UE, unde acțiunea europeană este cea mai 
justificată2.

Potrivit raportului Monti, dar și altor câtorva rezoluții ale PE, conexiunile în materie de 
transporturi sunt vitale pentru un spațiu economic funcțional și integrat și pentru coeziunea sa 
socială și teritorială. Cu toate acestea, în timp ce integrarea reglementărilor progresează în 
cadrul UE, iar piețele devin mai integrate, interconexiunile fizice transfrontaliere sunt 
insuficiente. Există problema legăturilor lipsă, în special în statele membre noi, ceea ce 
creează linii de separație între centrul și periferiile Uniunii Europene. 

MCE are ca scop finanțarea proiectelor care privesc rețeaua primară cu cea mai mare valoare 
adăugată europeană, legăturile transfrontaliere lipsă, blocajele-cheie și nodurile 
multimodale și de care beneficiază toate statele membre pentru a le oferi un acces egal la piața 
internă și pentru a accelera dezvoltarea infrastructurilor de care are nevoie UE. 

Aspecte sensibile în propunerile Comisiei 

                                               
1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și 
Comitetul Regiunilor intitulată „Un buget pentru Europa 2020”, Bruxelles, 29.6.2011.
2 Documentul neoficial al Comisiei privind gestionarea celor 10 miliarde de euro transferate de la 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în temeiul normelor privind mecanismul Conectarea Europei, 
30.04.2012, pagina 1.
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Implicații bugetare – Cei 10 miliarde de euro transferați de la Fondul de coeziune

Comisia propune alocarea a 50 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 în favoarea 
mecanismului Conectarea Europei, dintre care 10 miliarde de euro ar trebui transferați din 
Fondul de coeziune, pentru a fi cheltuiți în cadrul proiectelor privind sectorul transporturilor 
din statele membre eligibile pentru finanțare din partea Fondului de coeziune1.

Articolul 84 din propunerea Comisiei privind dispoziții comune de reglementare a fondurilor 
structurale și de coeziune (CPR) propune ca sprijinul din partea Fondului de coeziune destinat 
infrastructurii de transport din cadrul mecanismului Conectarea Europei să fie de 10 miliarde 
de euro (la prețurile din 2011), Comisia adoptând o decizie printr-un act de punere în aplicare, 
care stabilește suma care urmează să fie transferată din alocarea Fondului de coeziune pentru 
fiecare stat membru pentru întreaga perioadă. Alocarea Fondului de coeziune pentru fiecare 
stat membru este redusă în consecință, pe o bază proporțională.

Prin urmare, din cele 31,7 miliarde de euro alocate pentru transport, suma rezervată de 
10 miliarde de euro din Fondul de coeziune ar trebui utilizată în temeiul normelor privind 
MCE, exclusiv pentru statele membre eligibile pentru Fondul de coeziune2, pentru a asigura 
rețele de transport inteligente, sustenabile și complet interconectate și pentru a rezolva 
legăturile lipsă și deficitul de infrastructură din statele membre care beneficiază de Fondul de 
coeziune. Noul sistem ar continua să asigure condițiile mai favorabile de sprijin financiar puse 
la dispoziție de Fondul de coeziune – o rată de cofinanțare mai mare3 de până la 85% pentru 
toate tipurile de proiecte eligibile. Acesta ar completa prioritățile în materie de transporturi 
din cadrul politicii de coeziune, vizând în special realizarea de proiecte transfrontaliere și din 
sectorul feroviar.

Selectarea proiectelor

Proiectele privind rețeaua de bază din domeniul transporturilor, prezentate în partea I din 
anexa la regulamentul propus, pentru statele membre care beneficiază de Fondul de coeziune 
au fost identificate în prealabil de Comisie în consultare și colaborare cu statele membre 
preocupate de portofoliul de proiecte, precum și în timpul reuniunilor bilaterale și trilaterale 
cu reprezentanții Direcției Generale Politica Regională.

Principii

 Calitatea proiectelor – exhaustivitatea și claritatea propunerii, descrierea activităților 
planificate, coerența dintre obiective, activități și resursele planificate, soliditatea 
procesului de gestionare a proiectelor – este unul dintre principalele criterii de selecție 
a proiectelor din cadrul actualului program TEN-T și este considerată un factor-cheie 
în asigurarea succesului programului. Cu toate acestea, atunci când se selectează 
proiecte în cadrul mecanismului Conectarea Europei, calitatea este unul dintre 

                                               
1 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului 
Conectarea Europei, 19.10.2011, articolul 5.
2 Idem 3, articolul 11 alineatul (1).
3 Idem 3, articolul 11 alineatul (3).
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criteriile de selecție, dar nu este singurul. Comisia nu selectează numai proiectele care 
obțin punctajul maxim pentru calitate, ci vor fi respectate cât mai mult posibil și 
alocațiile naționale1. Cu toate acestea, alocațiile naționale sunt incompatibile cu 
principiul licitației competitive, deoarece nu poate exista concurență dacă este sigur că 
se va primi finanțare. Prin urmare, Comisia ar utiliza etapele diferite ale procedurii 
pentru a aplica această regulă în cadrul selecției proiectelor. Regula privind 
respectarea alocațiilor naționale se aplica în special în a doua fază a selecției. Cu toate 
acestea, nu poate fi posibil un echilibru adecvat de la prima licitație din 2014, din 
cauza lipsei de proiecte disponibile de o calitate și o maturitate suficiente în această 
etapă. Respectivul dezechilibru ar urma să fie corectat în timpul celorlalte licitații din 
cadrul programului de lucru multianual2.

 Regula „folosești sau pierzi” pune mai multă presiune în ceea ce privește 
implementarea de proiecte de înaltă calitate, în concordanță cu decizia de finanțare. În 
plus, va asigura o tensiune politică stabilă asupra realizărilor proiectelor selectate, care 
se presupune că oferă o înaltă valoare adăugată europeană, care s-a dovedit a fi greu 
de realizat în timp în numeroase state membre, inclusiv în țările care beneficiază de 
Fondul de coeziune. Abilitatea Comisiei de a redistribui fondurile neutilizate către noi 
proiecte prin intermediul unor noi cereri de propuneri competitive este un factor 
important de stimulare/poate servi ca un stimulator al implementării de proiecte. Cu 
toate acestea, acest principiu nu ar urma să fie aplicat la întâmplare proiectelor. 
Comisia și Agenția Executivă TEN ar oferi asistență pe parcursul implementării 
proiectelor, pentru a acorda o mai mare atenție „folosirii”, și pentru a evita 
„pierderea”. Totuși, finanțarea acordată în temeiul principiului „folosești sau pierzi” ar 
fi reinvestită pentru proiectele din țările care beneficiază de Fondul de coeziune în 
componenta de 10 miliarde de euro a MCE, pentru cofinanțarea proiectelor din statele 
membre eligibile pentru Fondul de coeziune3.

Gestionarea partajată vs gestionarea centralizată

Politica de coeziune este aplicată pe principiul gestionării partajate între Uniune, statele 
membre și regiuni, în timp ce mecanismul Conectarea Europei, inclusiv cele 10 miliarde de 
euro transferate de la Fondul de coeziune, ar fi gestionat pe principiul gestionării centralizate.

Gestionarea centralizată înseamnă că selecția proiectelor și ciclul financiar și de control sunt 
realizate direct de către departamentele sau serviciile Comisiei, precum agențiile executive. 
Astfel, proiectele ar fi identificate de Comisie prin pregătirea de programe de lucru anuale și 
multianuale (planificate a fi adoptate de Comisie după aprobarea de către statele membre din 
cadrul procedurii de examinare). În respectivele programe ar fi specificate bugetul, prioritățile 
și criteriile de selecție și atribuire pentru fiecare cerere de propuneri. Cu toate acestea, deși 
Comisia ar monitoriza îndeaproape implementarea și rezultatele proiectelor, ea nu ar interveni 
în implementarea la față locului asigurată de statele membre: evaluarea alternativelor locale și 
a interconexiunilor cu rețelele regionale și naționale ar ține tot de competența autorităților 

                                               
1 Idem 3, articolul 11 alineatul (2).
2 Idem 2, paginile 4, 8. 
3 Idem 2, paginile 4, 9.
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naționale și regionale.

Gestionarea centralizată și cererile de propuneri sunt totuși diferite față de principiul „primul 
venit, primul servit”. În virtutea propunerii MCE, acest principiu s-ar aplica numai 
instrumentelor de finanțare, și nu granturilor1.  

Problema maturității proiectelor

Pentru a răspunde preocupărilor privind cerința de a avea pregătite proiecte de o calitate și o 
maturitate suficiente pentru programul de lucru multianual specific din 2014, pentru cele 
10 miliarde de euro transferate de la Fondul de coeziune, Comisia intenționează să aibă mai 
multe programe de lucru multianuale și licitații conexe cu scopul de a da timp statelor 
membre să pregătească cele mai dificile proiecte. De asemenea, având în vedere 
complexitatea proiectelor prevăzute în cadrul MCE, Comisia intenționează să utilizeze 
experiența dobândită cu JASPERS pentru a continua asistența pentru dezvoltare cu scopul de 
a consolida, dacă este cazul, capacitatea administrativă. 2012 și 2013 vor fi dedicați pregătirii 
de proiecte. În plus, regulamentul privind MCE prevede finanțare pentru acțiunile de sprijinire 
a programelor2. 

Un sprijin coordonat pentru dezvoltarea listei de proiecte prevăzute în anexa I la 
Regulamentul privind MCE există deja prin intermediul fondurilor TEN-T (sprijinirea 
studiilor și a acțiunilor preliminare din cadrul licitațiilor anuale din perioada 2007-2013, 
inițierea de proiecte care urmează să fie încheiate în 2014-2020), precum și prin intermediul 
asistenței tehnice furnizate de politica de coeziune, politica privind TEN-T (prin urmare, și 
anexa I la Regulamentul privind MCE) fiind cadrul de referință pentru identificarea 
proiectelor-cheie de transport din UE.

Utilizarea instrumentelor financiare3

Pentru a crește impactul resurselor bugetare ale UE, Comisia propune să se utilizeze mai 
sistematic instrumentele financiare inovatoare, cu scopul de a completa finanțarea granturilor 
și de a vitaliza investițiile. Bugetul pus la dispoziție pentru instrumentele financiare, în 
conformitate cu propunerea MCE, ar proveni din componenta de 21,7 miliarde de euro a 
MCE, chiar și pentru statele membre eligibile pentru Fondul de coeziune4.

Propunerile prevăd în special utilizarea următoarelor instrumente financiare, fără a exclude 
totuși utilizarea altora:

- Capitaluri proprii – Capitalurile proprii înseamnă furnizarea capitalului de risc, în mod 
normal de către părțile interesate în proiect, părțile care sunt interesate de realizarea 
proiectului. De exemplu, o societate de construcții poate contribui cu capitaluri proprii 
la structura de finanțare a unui parteneriat public-privat în care este implicată. 

                                               
1 Idem 2, paginile 5, 6.
2 Idem 2, pagina 6.
3 Idem 3, articolul 14, 15.
4 Idem 2, pagina 7.
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Capitalurile proprii pot fi puse la dispoziție, de asemenea, de către terțe părți. 
Fondurile pentru infrastructură și, din ce în ce mai mult, fondurile de pensii contribuie 
cu capitaluri proprii la o serie de proiecte de transport de la nivelul întregii Europe (și 
nu numai). Capitalurile proprii reprezintă dreptul rezidual sau interesul clasei celei mai 
mici de investitori în cadrul unui proiect. În caz de probleme în cadrul unui proiect, 
capitalurile proprii vor fi utilizate pentru a le soluționa, astfel asigurând o protecție 
pentru a finanța participanții aflați mai sus în structura capitalului. În condiții normale, 
deținătorii de capitaluri proprii vor primi numai plăți (dividende), dacă performanțele 
proiectelor sunt în concordanță sau depășesc așteptările. Pe de altă parte, creditorilor le 
sunt datorate rambursări indiferent de performanța proiectului.

- Garanțiile pentru împrumuturi – Acestea sunt acorduri cu caracter juridic 
obligatoriu în virtutea cărora o terță parte, garant (în mod obișnuit o bancă cu un rating 
de credit mare) este de acord, contra unei taxe, să plătească orice sumă sau întreaga 
sumă datorată pentru un împrumut în cazul în care debitorul nu plătește. Asigurarea 
unei garanții pentru împrumut poate încuraja unele bănci să finanțeze proiecte pe care 
altfel le-ar evita din cauza riscurilor de creditare percepute.

Remarcile și propunerile raportorului pentru aviz

În primul rând, raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei de instituire a mecanismului 
Conectarea Europei, considerând că este un instrument necesar pentru a asigura sisteme de 
transport, energie și digitale eficace, inteligente, sustenabile și interconectate.

În ceea ce privește cele 10 miliarde de euro transferate de la Fondul de coeziune și alocate în 
cadrul MCE proiectelor de infrastructură în materie de transporturi, exclusiv pentru statele 
membre care beneficiază de Fondul de coeziune, raportorul pentru aviz este conștient de 
rezerva existentă și chiar de opunerea exercitată în numele majorității statelor membre care 
beneficiază de Fondul de coeziune Cu toate acestea, raportorul pentru aviz consideră că 
Parlamentul European, în calitate de colegislator, are răspunderea să lucreze la propunerea 
Comisiei și să aducă textului clarificările necesare pentru a asigura sprijinul din partea tuturor 
statelor membre în vederea unei bune propuneri cu valoare adăugată europeană.

În plus față de clarificarea incertitudinilor din propunerea Comisiei, în sensul deja prezentat în 
prima parte a prezentului document de lucru, raportorul pentru aviz face următoarele 
propuneri suplimentare:

Suma de 10 miliarde de euro transferată de la Fondul de coeziune nu ar trebui luată în calcul 
în metodologia de restricționare a PIB-ului la 2,5%.

În principiu, nu are niciun sens să fie inclus în restricționare un instrument cu gestionare 
centralizată, ca MCE. Majoritatea proiectelor care urmează să fie finanțate sunt proiecte 
transfrontaliere, iar restricționarea ar putea duce la un tratament inegal de ambele părți ale 
proiectului. În plus, introduce în cazul statelor membre care beneficiază de Fondul de 
coeziune un element de tratament inegal între cele 21,7 miliarde de euro și cele 10 miliarde de 
euro, deoarece în timpul implementării de proiecte bazate pe concurență, un astfel de plafon, 
precum pachetele de țară complet fixe, nu poate fi respectat.
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Consolidarea finanțării infrastructurii din regiunile transfrontaliere

În numeroase zone de frontieră actuala infrastructură încă reflectă principii naționale limitate 
(nefiind o prioritate electorală pentru statele membre care preferă investiții în infrastructura 
din centru, deși aceasta este esențială pentru a beneficia de procesul de integrare european și 
de piața internă), respectivele regiuni suferind din cauza poziției lor periferice. Într-adevăr, 
majoritatea proiectelor prioritare privesc proiecte de infrastructură transnațională, dar adesea 
proiectele din secțiunile transfrontaliere sunt finalizate în ultimul moment sau nu sunt 
finalizate deloc. 

Prin urmare, raportorul pentru aviz propune să se menționeze în mod explicit în cadrul 
primului obiectiv sectorial specific1 că blocajele și legăturile lipsă ar trebui eliminate atât din 
infrastructurile în materie de transporturi, cât și de la punctele de legătură dintre acestea aflate 
la punctele de trecere a frontierei și, prim urmare, să se utilizeze în mod corespunzător cote și 
rate de cofinanțare mai mari. 

Statele membre ar trebui, prin urmare, să fie obligate să investească 30% din finanțarea 
acordată în temeiul MCE în proiecte din regiuni transfrontaliere, ratele de cofinanțare fiind 
cele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din propunerea Comisiei 
privind MCE. În plus, dispozițiile de la articolul 10 alineatul (5) (o majorare de până la 10% a 
cofinanțării) ar trebui să se aplice și acțiunilor care asigură sinergii transfrontaliere.

În ceea ce privește proiectele transfrontaliere de infrastructură, ar trebui create sinergii și cu 
programele de cooperare teritorială finanțate de Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR). De asemenea, raportorul pentru aviz consideră că astfel de proiecte transfrontaliere 
de infrastructură din regiuni mai bogate ar trebui să fie eligibile în mod explicit în temeiul 
FEDR.

Nu în cele din urmă, merită subliniat că este necesară o viziune la nivelul întregii UE pentru 
un coridor de lungă distanță care merge dincolo de frontierele naționale pentru a identifica 
barierele (tehnice, administrative și de infrastructură) care se află în calea unui transport 
liniștit, interoperabil și intermodal și pentru a le elimina. Aceste bariere nu numai că au efecte 
profund negative asupra concurenței din Europa prin majorarea costurilor și scăderea 
fiabilității lanțului logistic, ci și afectează în mod asimetric țările mai periferice, astfel 
degradând coeziunea teritorială din UE.

Un mecanism Conectare mai profund

Țările care întâmpină dificultăți financiare sunt cel mai dependente de investițiile în 
infrastructură, deoarece acestea stimulează creșterea economică și generează locuri de muncă. 
Prin urmare, statele membre care se află sub rezerva dispozițiilor de la articolul 22 și de la 
articolul 110 alineatul (3) din propunerea privind CPR, în plus față de rata de cofinanțare mai 

                                               
1 Idem 3, articolul 4 litera (a) punctul (i).
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mare de până la 10%, de asemenea, din cadrul MCE1, ar trebui să utilizeze resursele care 
provin din fluxurile de lichidități rectificate sau recuperate în cadrul pachetelor naționale 
pentru proiecte de infrastructură. Respectivele sume ar trebui să fie gestionate în mod 
centralizat de Comisie în cadrul unui program privind competitivitatea și creșterea economică. 
Acest fapt ar trebui să încurajeze investițiile în proiecte de infrastructură naționale și 
transnaționale și, prin urmare, să contribuie la o valoare adăugată europeană.

                                               
1 Idem 3, articolul 11 alineatul (3).


