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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește faptul că îmbunătățirea accesibilității, consolidarea economiilor regionale 
și locale și realizarea unei coeziuni se numără, de asemenea, printre obiectivele 
programului rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și că acestea sunt perfect 
compatibile cu necesitatea  de a obține o mobilitate eficientă și de a face față 
provocărilor impuse de schimbările climatice, precum și de a îndeplini obiectivele 
generale ale pieței interne;

2. reamintește faptul că aproximativ 23,7% (82 de miliarde de euro) din fondurile 
structurale și de coeziune alocate pentru perioada 2007-2013 sunt dedicate 
transportului, însă doar jumătate din acestea se vor cheltui pentru proiectele TEN-T 
(17 miliarde de euro pentru rețeaua prioritară a TEN-T și 27,2 miliarde de euro pentru 
componenta globală), cealaltă jumătate fiind alocată investițiilor în proiecte locale, 
regionale și naționale care nu figurează pe hărțile TEN-T;

3. este îngrijorat cu privire la nivelul scăzut al plăților în raport cu sumele prevăzute, 
având în vedere că, la jumătatea perioadei bugetare 2007-2013, doar 19% din acestea 
au fost cheltuite;

4. deplânge, în ceea ce privește investițiile planificate în domeniul transporturilor, 
dezechilibrul existent între diferitele moduri de transport (41 de miliarde de euro 
pentru infrastructura rutieră, față de 23,6 de miliarde de euro pentru infrastructura 
feroviară și 0,6 miliarde de euro pentru căile navigabile interioare), care prejudiciază 
crearea unui sistem european de transport intermodal; speră, prin urmare, că se va 
acorda prioritate fondurilor europene alocate proiectelor de transport feroviar și că 
acestea vor fi sporite în toate cazurile în care infrastructura rutieră este deja suficient 
de dezvoltată; 

5. deplânge tendința de a amâna lansarea proiectelor transfrontaliere și a proiectelor 
feroviare în general, ceea ce crește riscul ca rețeaua TEN-T să rămână un conglomerat 
de 27 de rețele naționale prost conectate, și subliniază importanța dezvoltării unor 
legături între proiectele TEN-T prioritare și proiectele intermodale;

6. reamintește faptul că, la realizarea rețelelor TEN-T, trebuie să se țină seama de 
proiectele care depășesc frontierele interne ale Uniunii Europene; constată că punctele 
de trecere a frontierei reprezintă o provocare pentru rețeaua TEN-T deoarece doar un 
consens politic cu privire la acestea nu este suficient - e nevoie, de asemenea, de o 
punere efectivă în aplicare a acestui consens pentru ca rețeaua să funcționeze în mod 
corect inclusiv în regiunile transfrontaliere; constată, de asemenea, că ar trebui 
acordată atenție punctelor de trecere a frontierei externe a Uniunii;

7. regretă în special faptul că, atunci când infrastructura rutieră este comparată cu cea 
feroviară, îndeosebi în țările care beneficiază de Fondul de coeziune, se constată că 
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dezechilibrul dintre modul de transport rutier și cel feroviar s-ar putea accentua dacă 
investițiile din sectorul feroviar continuă să fie întârziate, astfel cum a fost subliniat în 
raportul pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a politicii de coeziune;

8. subliniază importanța transportului în general, și a transportului feroviar în particular, 
în ceea ce privește asigurarea coeziunii teritoriale, economice și sociale și promovarea 
unui transport ecoeficient, și îndeamnă Comisia și statele membre să încurajeze 
dezvoltarea unor infrastructuri feroviare de mare viteză care să conecteze toate 
capitatele statelor membre;

9. își exprimă îngrijorarea față de lipsa unor informații detaliate cu privire la punerea în
aplicare a investițiilor curente din domeniul transporturilor, precum și față de 
întârzierile înregistrate în majoritatea proiectelor TEN-T care se desfășoară în prezent; 
îndeamnă, în acest context, la o evaluare mai exactă a punerii în aplicare a acestor
proiecte și insistă că trebuie să existe, în special pe fondul crizei economice, mai multă 
certitudine în ceea ce privește calendarul punerii în aplicare; reamintește Comisiei 
Rezoluția Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la Cartea verde 
privind viitoarea politică privind TEN-T, în care, la punctul 46 „solicită Comisiei și 
BEI să prezinte Parlamentului și Consiliului o listă anuală a proiectelor specifice care 
beneficiază de cofinanțare, în cazul cofinanțării regionale, al cofinanțării în contextul 
coeziunii și al cofinanțării de către BEI a proiectelor TEN-T, astfel cum se practică 
deja în cazul cofinanțării pentru TEN-T”;

10. atrage atenția în special asupra valorii adăugate europene a rețelei TEN-T, care devine 
evidentă îndeosebi în secțiunile transfrontaliere ale proiectelor și la interconectarea 
acestora cu proiectele naționale rutiere, feroviare și cele privind căile navigabile 
interioare; 

11. subliniază faptul că fondurile structurale și de coeziune alocate transportului sunt 
distribuite diverselor moduri și rețele de transport într-un mod care nu ține suficient 
seama de obiectivele Uniunii Europene;

12. solicită, prin urmare, să se aibă mai bine în vedere politica europeană de transport (în 
special politica TEN-T) la alocarea fondurilor politicii de coeziune, acest lucru putând 
conduce la o utilizare a acestor fonduri într-un mod mai eficient și mai în acord cu 
obiectivele Uniunii în materie de schimbări climatice și dezvoltare durabilă, precum și 
la o punere în aplicare mai eficientă a rețelei TEN-T; invită Comisia să analizeze 
posibilitatea introducerii în cadrul politicii de coeziune a criteriilor de repartiție și de 
condiționalitate, care servesc mai bine interesele europene în materie de rețele de 
transport; 

13. subliniază că statele membre ar trebui să acorde o mai mare atenție bunei utilizări a 
fondurilor de coeziune ale UE, având în vedere că marja de eroare în unele state 
membre este extrem de mare;

14. subliniază faptul că aplicarea tehnologiei informației și comunicării sectorului 
transportului rutier și legăturile dintre acesta și celelalte moduri de transport va avea o 
contribuție semnificativă la creșterea eficienței energetice, a siguranței și a securității 
sectorului transporturilor și invită Comisia și statele membre să asigure o punere în 
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aplicare coordonată și eficientă a sistemelor de transport inteligente în întreaga Uniune 
Europeană și să aloce fondurile necesare în acest scop;

15. invită Comisia și statele membre să utilizeze oportunitatea oferită de revizuirea la 
jumătatea perioadei a perspectivelor financiare 2007-2013, care le permite statelor 
membre să își reevalueze programele operaționale, pentru a acorda o mai mare 
importanță proiectelor prioritare de transport transeuropean. 
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