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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. subliniază că bugetul alocat pentru transport și turism ar trebui să fie corelat cu importanța 

și contribuția acestor sectoare la creșterea economică și la dezvoltarea durabilă, cu 

interesele utilizatorilor și să vizeze locuri de muncă de bună calitate în Uniune; regretă, în 

acest sens, faptul că Consiliul a impus reduceri la liniile bugetare legate de sectorul 

transporturilor de la rubrica 1a și sugerează ca acestea să fie readuse la nivelul inițial; 

2. reiterează importanța pe care o are instrumentul de finanțare Mecanismul pentru 

interconectarea Europei (MIE) pentru finalizarea rețelei TEN-T și pentru realizarea 

spațiului european unic al transporturilor; subliniază că reducerile bugetare care au avut 

loc în cazul MIE în trecut, din cauza finanțării pentru inițiativa Fondul european pentru 

investiții strategice (FEIS), ar trebui evitate în viitor; regretă că nu a fost posibil să se 

realizeze o recuperare totală a fondurilor destinate MIE; invită Comisia să prezinte noi 

inițiative și norme financiare care să se aplice în mod specific combinațiilor între 

granturile pentru MIE-Transporturi și finanțările pentru FEIS; 

3. este de opinie că MIE este un instrument vital, cu o valoare adăugată semnificativă pentru 

Uniune în vederea optimizării rețelei de transport în întreaga Uniune, conectând și/sau 

modernizând infrastructurile de transport noi și existente și asigurând interoperabilitatea 

serviciilor de transport; consideră că ar trebui să se prevadă fondurile necesare pentru a 

putea îndeplini obiectivul primar al MIE-Transporturi, punând accentul pe rețeaua 

centrală; subliniază că este nevoie de o coordonare îmbunătățită între statele membre 

pentru a asigura consecvența între proiectele transfrontaliere, ca parte a infrastructurii 

feroviare, aeriene și rutiere centrale; subliniază, de asemenea, importanța finanțării unor 

planuri speciale pentru modernizarea infrastructurii expuse în cea mai mare măsură 

riscului deteriorării, cum sunt podurile și pasajele subterane; subliniază faptul că este 

important să se investească în aeroporturile regionale, care pot îndeplini rolul de 

catalizator al eficienței și productivității activității comerciale și al dezvoltării economice 

regionale; 

4. subliniază necesitatea de a sprijini în continuare proiectele de cale ferată de mare viteză 

care leagă părțile de vest și de est ale Europei; reiterează importanța construirii legăturilor 

lipsă din conexiunile feroviare transfrontaliere regionale dezafectate, precum și importanța 

modernizării și întreținerii infrastructurii de transport existente, care ar permite o mai bună 

cooperare între statele membre și/sau țările terțe, de exemplu crearea macroregiunii Mării 

Negre; salută demersul Comisiei de a cofinanța restabilirea legăturilor feroviare regionale 

transfrontaliere care au fost dezafectate sau abandonate; subliniază că optimizarea 

infrastructurii este o condiție esențială pentru dezvoltarea regiunilor rămase în urmă din 

Uniune și invită Comisia să creeze instrumente bugetare specifice care să sprijine acest 

proces; încurajează statele membre, regiunile transfrontaliere și Comisia să intensifice și 

mai mult aceste proiecte bazate pe o abordare ascendentă; 

5. consideră că, în lumina recentelor inițiative ale Comisiei și ale Băncii Europene de 

Investiții (BEI) de a acorda prioritate împrumuturilor și noilor instrumente financiare, este 
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important să se pună la dispoziție suficiente resurse pentru granturi, deoarece granturile 

continuă să fie un instrument de finanțare esențial în sectorul transporturilor, mai ales 

pentru proiectele de infrastructură și alte proiecte, în special cele pentru care se 

preconizează o absență a investițiilor private; reamintește că, pentru a îndeplini obiectivele 

programului TEN-T, este esențial ca proiectele cu o componentă tehnologică importantă, 

cum ar fi Sistemul European de Gestionare a Traficului Feroviar (ERTMS), să beneficieze 

de resurse adecvate, inclusiv prin exploatarea oportunităților bazate pe parteneriatele de 

tip public-privat care sunt create prin intermediul schemei FEIS, cu scopul de a mobiliza 

volumul corespunzător de finanțare pentru perioada rămasă din actualul cadru financiar 

multianual (CFM); subliniază, cu toate acestea, importanța sinergiilor dintre diferitele 

scheme de finanțare precum MIE, FEIS și fondurile ESI, în scopul maximizării impactului 

fondurilor Uniunii; 

6. invită Comisia să prezinte un raport privind execuția și nivelul de absorbție a fondurilor 

structurale și de coeziune în cadrul proiectelor de infrastructură, specificând pentru fiecare 

proiect în parte dacă acesta contribuie la dezvoltarea rețelei centrale, a coridoarelor și a 

rețelei globale; solicită Comisiei să transmită Parlamentului European și Consiliului 

prezentări generale anuale ale tuturor proiectelor concrete cofinanțate de UE în domeniul 

transportului și al turismului, incluzând detalii cu privire la sumele aferente; invită, de 

asemenea, Comisia, în contextul publicării recente a pachetului privind mobilitatea, să 

prezinte o imagine de ansamblu privind locurile de parcare sigure și securizate existente și 

planificate destinate șoferilor de camioane; invită Comisia să prezinte estimări ale 

costurilor pentru operațiunile de modernizare a locurilor de parcare existente și de 

construire a unora noi și să examineze posibile opțiuni de utilizare a programelor de 

finanțare la nivel european; 

7. subliniază importanța obiectivelor stabilite de COP 21 în ceea ce privește transportul 

pentru combaterea schimbărilor climatice; subliniază că ar trebui să existe mijloacele 

financiare pentru a asigura un transfer modal dinspre șosele înspre modurile durabile de 

transport (căi ferate, transportul maritim și pe căile navigabile interioare), precum și 

pentru a optimiza conexiunile multimodale și pentru a trece la servicii digitale în domeniul 

transportului; reiterează importanța consolidării unei economii bazate pe transporturile cu 

emisii scăzute de carbon prin dezvoltarea coridoarelor de transport feroviar de marfă, care 

reprezintă un element esențial pentru transferul transportului de marfă dinspre șosele 

înspre căile ferate și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea transportului feroviar; consideră 

că ERTMS ar trebui să fie pus în funcțiune pentru a maximiza beneficiile 

interoperabilității în cadrul spațiului feroviar unic european; încurajează statele membre să 

investească într-un transport public inteligent, sustenabil și integrat; recomandă totodată să 

se acorde atenție reducerii zgomotului în transporturi pentru a oferi cetățenilor un mediu 

de înaltă calitate; încurajează Comisia să finanțeze și să susțină proiecte care să dezvolte și 

să îmbunătățească transportul fluvial, cum ar fi decolmatarea și curățarea fluviului 

Dunărea; 

8. subliniază rolul extrem de important al Sistemelor Globale de Navigație prin Satelit 

Europene (GNSS) – Galileo și EGNOS – pentru sistemul de transport, în special pentru 

siguranță și securitate, inclusiv în domeniul aviației, al transportului rutier, feroviar și 

maritim, precum și pentru dezvoltarea și exploatarea sistemelor de transport multimodale 

autonome; reiterează faptul că bugetele destinate programelor GNSS European și Orizont 

2020 trebuie să asigure un sprijin financiar suficient pentru aplicațiile din aval și din 
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amonte; regretă reducerea cu 9,6 % a resurselor pentru GNSS European - Galileo și 

EGNOS; îndeamnă să fie reinstituite la nivelul primar liniile bugetare dedicate 

programelor spațiale europene cărora urmează să li se aplice o reducere suplimentară de 5 

% și să se continue finanțarea adecvată a programelor spațiale, ale căror costuri nu ar 

trebui să fie subestimate; 

9. invită Comisia să garanteze finanțarea pentru dezvoltarea și punerea la dispoziție a unei 

infrastructuri globale de radionavigație prin satelit și a serviciilor aferente pentru 

infrastructura Galileo și EGNOS; reiterează importanța asigurării unei finanțări suficiente 

în 2018 pentru Galileo și EGNOS, cu scopul de a garanta furnizarea de servicii GNSS 

rapide și fără întrerupere pentru drumuri inteligente și vehicule conectate, pentru o flotă și 

un transport de marfă inteligente și pentru gestionarea traficului, cum ar fi serviciile de 

management al traficului aerian (ATM), ERTMS, eCall; consideră că ar trebui să se 

asigure finanțarea necesară pentru EGNOS cu scopul de a face posibilă extinderea, în mod 

prioritar, a acoperirii sistemului EGNOS în zona sud-estică și în zona de est a Europei și, 

ulterior, în Africa și în Orientul Mijlociu, precum și cu scopul de a permite instalarea 

stațiilor necesare ale sistemului EGNOS de monitorizare a semnalului și a integrității sale 

(RIMS) și interconectarea acestora cu sistemul; 

10. subliniază sarcinile esențiale ale Agenției GNSS European (GSA) în ceea ce privește 

Galileo și EGNOS și recunoaște, de asemenea, contribuția GSA la competitivitatea 

Uniunii și la inovarea tehnologică; este preocupat de faptul că au fost alocate resurse 

insuficiente pentru GSA în vederea îndeplinirii mandatului său și consideră că este 

necesar ca GSA să dispună de personal suficient, inclusiv de experți cu înaltă specializare, 

pentru a asigura buna funcționare și exploatare a programelor GNSS europene; subliniază 

contribuția importantă a Agenției Europene pentru Siguranța Aviației (AESA), în calitatea 

sa de autoritate de certificare, pentru furnizarea serviciilor EGNOS și acțiunile 

pregătitoare necesare pentru monitorizarea performanței programului Galileo; 

11. subliniază importanța agențiilor europene din domeniul transportului pentru buna 

funcționare a spațiului european al transporturilor; consideră că acestor agenții ar trebui să 

li se aloce resurse bugetare adecvate, în conformitate cu modificările recente sau 

previzibile ale responsabilităților lor; 

12. subliniază importanța abordării eficace și a soluționării definitive a problemei fluxurilor 

migratorii, indiferent dacă acestea provin de pe mare sau de pe uscat; își exprimă speranța 

că Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană pentru Paza de 

Frontieră și de Coastă și Frontex vor primi o finanțare corespunzătoare pentru a desfășura 

operațiuni de patrulare la frontierele externe ale Uniunii; 

13. atrage atenția asupra provocărilor legate de securitate și de siguranță în sectorul aviației și 

asupra importanței contribuției AESA în acest domeniu, în special în ceea ce privește 

amenințările legate de securitatea cibernetică și de condițiile meteo din spațiu, precum și 

în ceea ce privește siguranța pasagerilor care efectuează zboruri în spațiul aerian din afara 

Uniunii; subliniază importanța alocării unei finanțări adecvate pentru AESA, pentru a 

asigura asumarea cu succes a noilor responsabilități, astfel cum sunt definite în propunerea 

de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în 

domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța 

Aviației, precum și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului 
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European și al Consiliului1; 

14. subliniază încă o dată că AESA a redus deja cu 5 % numărul posturilor în decurs de cinci 

ani, astfel cum a fost convenit în Acordul interinstituțional; prin urmare, consideră că 

orice altă reducere propusă de Consiliu ar putea periclita funcționarea corespunzătoare a 

AESA și ar putea-o împiedica să își îndeplinească sarcinile deja atribuite, precum și pe 

cele care îi vor fi atribuite de autoritatea legislativă; subliniază în continuare că noile 

posturi ale AESA care sunt necesare pentru a îndeplini sarcini suplimentare ca urmare a 

noilor evoluții ale politicii și a noii legislații trebuie să fie excluse din orice obiectiv de 

reducere; 

15. subliniază că posturile AESA (inclusiv pensiile aferente) care sunt finanțate integral din 

industrie și, prin urmare, nu au impact asupra bugetului Uniunii nu ar trebui să facă 

obiectul niciunei reduceri de personal preconizate, inclusiv al celei prevăzute de Acordul 

interinstituțional; 

16. subliniază că ar trebui să se lase la latitudinea AESA majorarea numărului de posturi 

finanțate integral de industrie în decursul exercițiului financiar, în funcție de volumul de 

muncă fluctuant, cum ar fi cererile din partea industriei; subliniază că, în acest scop, 

autoritatea bugetară ar trebui ca, pe lângă numărul de posturi finanțate din onorarii și taxe 

deja autorizate prin adoptarea bugetului AESA, să indice procentul suplimentar de posturi 

(în cadrul unei revizuiri ascendente de 10 %) care ar putea fi aprobate de Consiliul de 

administrație al AESA, pe baza unei propuneri a AESA, cu scopul de a răspunde unei 

evoluții neprevăzute a cererii pieței; subliniază, în plus, că decizia Consiliului de 

administrație ar trebui să se bazeze pe o evaluare documentată a volumului de muncă 

neprevăzut și a criteriilor de eficiență; 

17. subliniază importanța pe care o are Orizont 2020 în a promova și a sprijini proiectele de 

cercetare și inovare în domenii ca gestionarea inteligentă a logisticii și mobilitatea în 

sectorul transporturilor, inclusiv conducerea autonomă,  mobilitatea publică și utilizarea în 

comun a transporturilor, precum și siguranța transporturilor; regretă reducerea finanțării 

pentru Orizont 2020 destinate cercetării și inovării în domeniul transporturilor; consideră 

că asigurarea unui sistem de transport inteligent, sigur și fără sincope reprezintă, pentru 

Uniune, o valoare adăugată semnificativă, consolidând sistemul de transport european; 

subliniază necesitatea de a consolida contribuția programelor Orizont 2020 și MIE, 

precum și a altor surse de finanțare relevante ale Uniunii la proiectele care vizează 

siguranța, securitatea, inovarea și digitalizarea în domeniul aviației, cu implicarea strânsă 

a AESA în desfășurarea achizițiilor publice și în punerea în aplicare a acestor proiecte; 

18. reiterează importanța asigurării unei finanțări adecvate pentru întreprinderile comune, 

printre altele SESAR, SHIFT2RAIL și CLEAN SKY; consideră că SHIFT2RAIL ar trebui 

să acorde prioritate proiectelor axate pe interoperabilitate și să maximizeze beneficiile 

interoperabilității în cadrul spațiului feroviar unic european; consideră că este important să 

se aloce fonduri care să permită întreținerea infrastructurilor și respectarea criteriilor de 

calitate, pentru a asigura o mai mare siguranță și protecție a consumatorilor;  

19. subliniază necesitatea unei finanțări adecvate pentru implementarea componentelor 

SESAR, cu scopul de a asigura darea în funcțiune a funcționalităților de management al 

                                                 
1  COM(2015)0613. 
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traficului aerian (ATM) care sunt considerate esențiale pentru îmbunătățirea 

performanțelor sistemului ATM din Uniune; 

20. invită Comisia să prezinte rezultatul proiectelor-pilot și al acțiunilor pregătitoare 

încoronate de succes care au fost finanțate în ultimii ani din bugetul general al Uniunii. 

solicită, în special, Comisiei să prezinte stadiul progreselor înregistrate în ceea ce privește 

proiectul-pilot privind un spațiu mai curat prin operațiuni de retragere de pe orbită și 

materiale inovatoare pentru echipamentele spațiale, cu scopul de a ameliora eficacitatea 

viitoarei inițiative tehnologice comune ce urmează a fi implementată în sectorul spațial; 

21. încurajează Comisia să continue să acorde prioritate finanțării măsurilor de securitate și 

siguranță pentru toate mijloacele de transport, care ar putea avea impact asupra fluxurilor 

de pasageri; încurajează Comisia să se concentreze asupra siguranței utilizatorilor 

vulnerabili ai drumurilor, precum pietonii, bicicliștii și motocicliștii; încurajează Comisia 

să sprijine inițiativele care ar putea ameliora siguranța rutieră și, prin urmare, să contribuie 

la atingerea obiectivului strategic de a reduce la jumătate, până în 2020, numărul de 

decese și numărul cazurilor de vătămări grave cauzate de accidentele rutiere survenite în 

pe șoselele din Europa; invită Comisia să ia act de decalajul considerabil în materie de 

calitate a infrastructurii dintre regiunile rămase în urmă și restul Europei și solicită 

Comisiei să crească investițiile în regiunile menționate; 

22. subliniază importanța sprijinirii turismului durabil, protejând, în același timp, sursele sale, 

care se regăsesc în patrimoniul natural, cultural, istoric și industrial; subliniază importanța 

tranziției către turismul durabil, ceea ce presupune o mai bună coordonare între sectorul 

turismului și proiectele de infrastructură; subliniază că promovarea rețelei EuroVelo în 

combinație cu rețeaua feroviară TEN-T oferă beneficii economice și de mediu interesante, 

nu în ultimul rând pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); subliniază faptul că în 

IMM-urile din sectoarele transportului și turismului întâmpină dificultăți în a se adapta la 

transformarea digitală, fiind necesară sprijinirea lor; solicită să se majoreze finanțarea 

pentru sectorul turismului, în special pentru IMM-uri și digitalizarea acestora; consideră 

că ar trebui să se aloce fonduri pentru regiunile montane, rurale, de coastă, insulare și 

periferice pentru a sprijini continuarea procesului de dezvoltare a turismului în aceste 

regiuni; 

23. este, de asemenea, convins că ar trebui să se îmbunătățească în continuare accesibilitatea 

fără obstacole la serviciile de turism pentru persoanele cu mobilitate redusă; solicită 

Comisiei să sprijine diverse opțiuni în materie de măsuri de finanțare cu scopul de a 

asigura accesibilitatea serviciilor de transport, a mijloacelor de transport, a infrastructurii 

și a nodurilor intermodale, precum și măsuri suplimentare menite să îmbunătățească 

accesibilitatea mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilități; 

24. salută noua inițiativă InterRail și consideră că aceasta ar putea să ofere tinerei generații o 

șansă de a explora libertatea de circulație călătorind într-un mod care protejează mediul și 

solicită ca acest proiect, ca și alte proiecte din domeniul turismului, să fie înscris la o linie 

bugetară directă, specifică și independentă de programele  de la rubrica 1a privind sectorul 

transporturilor și alte sectoare importante pentru competitivitatea și creșterea economică a 

Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta propuneri relevante în acest 

sens; 
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25. 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. 



 

AD\1132474RO.docx 9/10 PE606.064v02-00 

 RO 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 31.8.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

39 

1 

2 

Membri titulari prezenți la votul final Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Deirdre Clune, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline 

Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, 

Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus 

Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-

Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel 

Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-

Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

Membri supleanți prezenți la votul final Matt Carthy, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria 

Grapini, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Franck Proust, Evžen 

Tošenovský, Matthijs van Miltenburg 

 



 

PE606.064v02-00 10/10 AD\1132474RO.docx 

RO 

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

39 + 

ALDE 

ECR 

GUE/NGL 

PPE 

 

S&D 

Verts/ALE 

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg 

Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski 

Matt Carthy, Kateřina Konečná 

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber,Dieter-Lebrecht Koch, 

Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus 

Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia 

Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp. 

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, 

Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi. 

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor. 

 

1 - 

EFDD Peter Lundgren 

 

2 0 

ECR 

EFDD 

Jacqueline Foster 

Daniela Aiuto 

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 


