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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 

fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. constată că, în 2015  

–  au fost puse la dispoziție credite de angajament în valoare de 2 276 574 666 EUR și 

credite de plată în valoare de 1 742 254 807 EUR pentru politicile de transport, 

inclusiv pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei, securitatea transporturilor 

și drepturile pasagerilor, precum și pentru agențiile de transport, 

–  au fost puse la dispoziție credite de angajament în valoare de 241 000 390 EUR și 

credite de plată în valoare de 152 559 306 EUR pentru cercetarea și inovarea legată de 

transporturi, inclusiv pentru SESAR2 și întreprinderea comună Shift2Rail, 

–  au fost puse la dispoziție credite de angajament și de plată în valoare de 75 145 385 

EUR pentru cheltuielile administrative; 

2. regretă că, pentru a pregăti descărcarea de gestiune pentru bugetul general al Uniunii 

Europene, secțiunea Comisie, trebuie examinate mai multe rapoarte diferite pentru a avea 

o vedere de ansamblu cuprinzătoare asupra execuției bugetului pentru transporturi; 

regretă, de asemenea, faptul că nu există o armonizare în ceea ce privește raportarea 

financiară a creditelor, și anume dacă ordinele de recuperare, participarea țărilor terțe, 

veniturile alocate etc. au fost luate în considerare, ceea ce îngreunează foarte mult 

pregătirea descărcării de gestiune; 

3. constată că suma totală a angajamentelor restante la sfârșitul lui 2015 se ridica la 4 243 de 

milioane EUR (față de 2 843 de milioane EUR în 2014); 

4. constată că, în 2015, au fost alocate 12,8 miliarde EUR pentru 263 de proiecte în 

domeniul transporturilor prin acorduri de grant semnate în 2015 în urma cererilor de 

propuneri desfășurate în 2014 pentru MIE; constată totodată că finanțarea MIE a generat 

28,3 miliarde EUR din totalul investițiilor, combinând contribuțiile de la bugetul Uniunii 

cu cele de la bugetele naționale și regionale ale statelor membre, precum și cu 

împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (BEI); 

5. constată că în domeniul „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” (care include 

și domeniul transporturilor) Curtea de Conturi nu a auditat decât șapte tranzacții 

desfășurate sub responsabilitatea DG MOVE; constată că nu au fost depistate erori decât 

în cazul uneia dintre tranzacțiile auditate, respectiv cu privire la nerespectarea 

procedurilor de achiziții publice; 

6. având în vedere că crearea FEIS și a Fondului de garantare cu o rată-țintă de 50% a afectat 

flexibilitatea bugetară în cadrul financiar multianual 2014-2020 și că bugetul planificat 

pentru MIE a fost redus, consideră că propunerea Comisiei de prelungire a FEIS ar trebui 

susținută de o evaluare de impact a acestui instrument; 

7. subliniază că raportul de evaluare al BEI ia act de dezechilibrele geografice și de 



 

PE595.617v02-00 4/6 AD\1118492RO.docx 

RO 

concentrările sectoriale din portofoliul componentei pentru infrastructură și inovare, a 

cărei finanțare este concentrată (63%) în trei state membre; solicită Comisiei să evalueze 

de urgență impactul FEIS la nivelul Uniunii; regretă că FEIS nu este utilizat suficient 

pentru finanțarea proiectelor inovatoare din sectorul transporturilor, pentru toate modurile 

de transport, de exemplu, pentru promovarea mijloacelor de transport durabile sau pentru 

încurajarea procesului de digitalizare, precum și pentru accesibilitatea universală; 

8. regretă că Comisia (DG MOVE) nu a produs încă un document strategic consolidat și 

formal pentru supravegherea evoluției coridoarelor principale ale rețelei TEN-T; 

încurajează Comisia să adopte un astfel de document strategic cu privire la activitățile de 

monitorizare și la transparență; reamintește că transparența și consultarea tuturor părților 

interesate contribuie la succesul proiectelor din sectorul transporturilor; 

9. constată că Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) nu a stabilit încă o 

strategie de control formalizată care să cuprindă toate tipurile de control aplicabile în 

diferitele etape ale procesului de atribuire a granturilor; solicită așadar INEA să 

stabilească indicatori-cheie de performanță prin care să se măsoare eficacitatea și eficiența 

controalelor și să se instituie controale ex-ante și ex-post la plățile intermediare și finale; 

10. subliniază că, în perioada 2014-2020, proiectele de transport vor fi finanțate din diferite 

surse, inclusiv din MIE, Fondul de coeziune, Fondul european de dezvoltare regională și 

FEIS; invită, așadar, Comisia să creeze sinergii care vor permite o alocare mai eficientă a 

fondurilor puse la dispoziție de aceste surse de finanțare diferite, precum și combinarea 

acestor resurse; solicită Comisiei să prezinte și să publice anual, printre altele pe site-ul 

său web, liste ușor accesibile privind modalitățile de transport, conținând cotele de 

transport modal și proiecte turistice, co-finanțare prin fondurile menționate; 

11. regretă că întreprinderea comună Shift2Rail nu și-a dobândit încă autonomia financiară; 

constată, prin urmare, că gestiunea financiară și bugetară a întreprinderii comune este 

integrată în cea a Comisiei (în speță DG MOVE); salută, cu toate acestea, faptul că în mai 

2016 ea și-a dobândit, în cele din urmă, autonomia financiară; 

12. constată că bugetul anual al întreprinderii comune pe 2015 a fost de 48,04 milioane EUR 

în credite de angajament, din care 45,33 milioane EUR pentru cheltuieli operaționale și 

2,71 milioane EUR pentru cheltuieli administrative; creditele de plată au fost stabilite la 

0,00 EUR pentru cheltuielile operaționale, întrucât niciun acord de grant nu a fost semnat 

în 2015, în timp ce creditele de plată pentru cheltuieli administrative s-au ridicat la 2,71 

milioane EUR, din care 1,35 milioane EUR contribuția Uniunii; 

13. își exprimă regretul profund că cotizațiile pentru 2014 nu au fost colectate de la membrii 

întreprinderii comune S2R, iar cele pentru 2015 (1,35 milioane EUR) nu au fost colectate 

decât parțial; 

14. salută finalizarea structurii de guvernanță și a structurii de membri ai întreprinderii 

comune S2R, precum și adoptarea planului strategic principal, o condiție prealabilă pentru 

adoptarea primului program anual de lucru al întreprinderii comune, așadar pentru 

inițierea cererilor de propuneri; regretă însă că directorul executiv nu era încă desemnat în 

2015; 

15. constată că, în decembrie 2015, aceasta a lansat patru cereri de propuneri cu o valoare 
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totală de 170 milioane EUR pentru sprijinirea inovării în transportul feroviar, Uniunea 

contribuind cu 90 milioane EUR; constată că cele 90 de milioane EUR provin din 

combinarea creditelor pentru 2015 (45,33 milioane EUR) și 2016 (45,25 milioane EUR); 

16. consideră că Comisia ar trebui să îmbunătățească într-o mai mare măsură transparența 

procesului de gestiune a fondurilor; 

17. regretă că creditele pentru turism nu sunt încă suficiente, în special pentru promovarea 

dezvoltării proiectelor sustenabile și accesibile din sectorul transporturilor și pentru 

sprijinirea IMM-urilor, a microîntreprinderilor, precum și a dezvoltării economiilor 

colaborative; 

18. propune ca, în ceea ce privește sectoarele care țin de competența Comisiei pentru transport 

și turism, Parlamentul să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015. 
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