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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 accesului, consolidarea economiilor regionale și 
obținerea coeziunii reprezintă, de asemenea, unul dintre obiectivele programului rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T), care este perfect compatibil cu necesitatea unei mobilități 
eficiente, nevoia de a face față provocărilor impuse de schimbările climatice și de a realiza 
obiectivele generale ale pieței interne;

2. reamintește faptul că circa 23,7% (82 miliarde EUR) din fondurile structurale și de coeziune 
alocate în perioada 2007-2013 sunt dedicate transportului, însă doar jumătate din acestea se vor 
cheltui pentru proiectele TEN-T (17 miliarde EUR pentru rețeaua prioritară a TEN-T și 27,2 
miliarde EUR pentru partea globală); cealaltă jumătate este prevăzută pentru a fi investită în 
proiecte naționale, regionale și locale care nu au fost prevăzute în hărțile TEN-T;

3. reamintește existența unui dezechilibru în ceea ce privește investițiile planificate în domeniul 
transporturilor între diferitele moduri de transport (41 miliarde EUR pentru infrastructura 
rutieră față de 23,6 miliarde EUR pentru infrastructura feroviară și 0,6 miliarde EUR pentru 
căile navigabile interioare), ceea ce nu contribuie nici la atingerea obiectivelor de transport 
modal rapid legate de reducerea emisiilor de dioxid de carbon, nici la asigurarea unei co-
modalități echitabile și eficiente;

4. deplânge tendința de a amâna lansarea proiectelor transfrontaliere și a proiectelor feroviare în 
general, ceea ce crește riscul ca rețeaua TEN-T să rămână o aglomerare de 27 de rețele 
naționale conectate defectuos;

5. regretă în special faptul că, atunci când infrastructura rutieră este comparată cu cea feroviară, 
îndeosebi în țările de coeziune, se pare că 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; 

6. își exprimă îngrijorarea față de lipsa informațiilor detaliate cu privire la punerea în aplicare a 
investițiilor aflate în curs de desfășurare în domeniul transporturilor; își pune întrebarea dacă o 
evaluare precisă a implementării nu ar scoate la iveală întârzieri semnificative ale investițiilor 
programate pentru proiectele TEN-T și insistă că trebuie să existe, în special pe fondul crizei 
economice, mai multă certitudine în ceea ce privește calendarul;  

7. atrage atenția în special asupra valorii adăugate europene a TEN-T, care devine evidentă 
îndeosebi în secțiunile transfrontaliere ale proiectelor și la interconectarea acestora cu 
proiectele naționale feroviare și cele privind căile navigabile interioare;   
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8. solicită, prin urmare, o majorare a fondurilor totale destinate TEN-T prin alocarea de fonduri 
de coeziune pentru proiectele din domeniul transporturilor și prin dedicarea unei sume din 
acestea pentru rețeaua centrală a TEN-T, întrucât aceasta va conduce la o utilizare mai eficientă 
și mai consecventă a fondurilor de coeziune în acord cu obiectivele UE privind schimbările 
climatice și dezvoltarea durabilă, precum și la o realizare mai eficace a rețelei TEN-T;○


