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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută constatarea Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) potrivit căreia 
conturile consolidate ale Uniunii Europene aferente exercițiului 2018 sunt fiabile, iar 
operațiunile subiacente conturilor Uniunii pentru exercițiul financiar 2018 sunt, în 
general, conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative, 
cu excepția cheltuielilor cu risc ridicat (în special a cheltuielilor efectuate pe bază de 
rambursare, care sunt reglementate de norme complexe), care au un nivel de eroare 
estimat la 4,5 %; constată că nivelul de eroare global estimat la 2,6 % se situează încă 
peste pragul de semnificație al Curții (2 %);

2. observă că în 2018 au fost disponibile credite de angajament în valoare de 4 248 de 
milioane EUR și credite de plată în valoare de 2 454 de milioane EUR pentru politicile 
de transport, inclusiv pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), 
securitatea transporturilor și drepturile pasagerilor, precum și pentru agențiile competente 
în domeniul transporturilor și cercetarea și inovarea din domeniul transporturilor 
(Orizont 2020); constată, de asemenea, că Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele 
(INEA) a gestionat credite de angajament în valoare de 3 708,4 milioane EUR și credite 
de plată în valoare de 1 950,5 milioane EUR autorizate pentru MIE-Transporturi 
(capitolul 06 02) și Orizont 2020 (Cercetare și inovare legate de domeniul transporturilor 
– capitolul 06 03);

3. salută finalizarea în 2018 a cererii lansate în 2017 de finanțare mixtă prin MIE-
Transporturi, cu o abordare inovatoare prin care se pune la dispoziție un buget orientativ 
total de 1,35 miliarde EUR pentru granturile UE, care să fie combinat cu finanțare din 
partea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), a Băncii Europene de 
Investiții, a băncilor naționale de promovare sau a investitorilor privați; consideră că este 
necesar să se efectueze o evaluare ex post a acestor proiecte pentru a evalua eficacitatea 
acestei abordări inovative; observă că al doilea termen, aprilie 2018, de depunere a 
propunerilor care se axează pe inovare și pe noile tehnologii, în special în domeniul 
combustibililor alternativi, în sprijinul politicii Comisiei privind mobilitatea curată, a dus 
la selectarea a 35 de proiecte, cu o finanțare din partea MIE de 404,8 milioane EUR; ia 
act de necesitatea de a-i informa mai bine pe beneficiari despre normele de eligibilitate 
ale MIE, în special prin stabilirea unei distincții clare între contractele de executare și 
subcontracte; reamintește că suma cheltuită în cadrul unui instrument financiar nu este 
singurul criteriu de evaluare a performanței acestuia și invită Comisia să evalueze mai 
amănunțit realizările din cadrul proiectelor de transport finanțate de UE, să măsoare 
valoarea adăugată a acestora și să aprecieze dacă cheltuielile sunt orientate către rezultate;

4. invită coordonatorii europeni ai TEN-T să realizeze o evaluare amănunțită a proiectelor 
încheiate și a progreselor realizate de-a lungul coridoarelor TEN-T în cadrul actualei 
perioade de programare și să prezinte această evaluare Parlamentului și Comisiei; în plus, 
solicită Comisiei să propună un nou mecanism orientat spre rezultate, care să includă 
planificarea și asistența tehnică pe termen scurt, mediu și lung, să crească valoarea 
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adăugată a fondurilor europene și să se asigure că statele membre vor respecta termenele 
de finalizare a rețelelor centrale și globale, și anume 2030, respectiv 2050;

5. salută adoptarea unei modificări aduse programului de lucru multianual al MIE la 19 
aprilie 2018, prin care s-a pus la dispoziție o sumă orientativă totală de 450 de milioane 
EUR pentru cererea de propuneri din 2018 în cadrul pachetului general al MIE-
Transporturi pentru a sprijini proiecte de interes comun legate de obiective transversale 
precum digitalizarea transporturilor, siguranța rutieră și multimodalitatea; reamintește 
importanța coordonării programelor de lucru pentru a exploata sinergiile dintre sectoarele 
transporturilor, energiei și telecomunicațiilor; salută adoptarea unei decizii de finanțare 
prin care se instituie programul anual de lucru al MIE, ce va permite INEA să lanseze 
cererea din 2019 de asistență financiară din partea MIE-Transporturi prin intermediul 
unor granturi pentru proiecte de interes comun privind tronsoanele transfrontaliere, 
legături și dezvoltarea porturilor maritime, precum și reducerea impactului zgomotului și 
vibrațiilor provocate de transportul feroviar de marfă, punând la dispoziție o sumă 
orientativă de 100 de milioane EUR; reamintește că pentru a obține beneficii concrete în 
sectorul transporturilor, bugetul trebuie să fie bine gestionat și cheltuit pe proiecte de 
investiții relevante și adecvate care sunt apoi puse în aplicare în timp util;

6. observă că, până în cel de al cincilea an al actualei perioade de programare, 2014-2020, 
doar aproximativ 23 % din fondurile alocate inițial s-au concretizat în plăți până în 
ianuarie 2019, ceea ce pune sub semnul întrebării execuția deplină a MIE; reiterează că, 
pentru a evita întârzierile plăților, dezangajările și restituirile se vor acumula mult până la 
sfârșitul perioadei de programare, lăsându-se prea puțin timp pentru a redirecționa 
fondurile către alte proiecte, este esențial ca INEA să monitorizeze îndeaproape execuția 
tehnică și financiară a proiectelor, astfel încât să poată fi luate măsuri corective eficiente 
în timp util; reiterează recomandările Curții adresate Comisiei și INEA de a asigura o mai 
mare coerență și transparență a procedurilor de selecție a proiectelor, de a stabili condiții 
mai bune pentru implementarea în timp util a programelor și de a redefini cadrul de 
performanță pentru a monitoriza mai bine rezultatele proiectelor;

7. salută Raportul special nr. 30/2018 al Curții, care conchide că principalele mijloace de 
transport public sunt reglementate în dreptul UE, ceea ce face cadrul juridic european 
pentru drepturile pasagerilor unic la nivel mondial; totuși, regretă concluzia Curții că 
mulți pasageri nu își cunosc suficient de bine drepturile și, adesea, nu au putut beneficia 
de ele din cauza unor probleme legate de aplicare; reiterează prin urmare solicitarea Curții 
de a îmbunătăți coerența, claritatea și eficacitatea cadrului UE privind drepturile 
pasagerilor, de a lua măsuri de promovare a unei informări mai eficace și transparente și 
de a oferi organismelor naționale de aplicare a legii instrumente suplimentare pentru a se 
asigura respectarea drepturilor pasagerilor;

8. constată că, în 2018, Curtea a evaluat plățile legate de mobilitate și transport din cadrul 
rubricii „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” în contextul exercițiului de 
prezentare a declarațiilor de asigurare pentru 2017; salută constatarea conform căreia rata 
de eroare reziduală a MIE-Transporturi și a programului precedent, TEN-T, 
componentele principale ale plăților pentru mobilitate și transport, este de sub 1 %; 
observă că testarea operațiunilor aferente întregii rubrici „Competitivitate pentru creștere 
economică și locuri de muncă” a generat un nivel de eroare global estimat la 4,2 %, care 
depășește pragul de semnificație;
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9. își reiterează solicitarea adresată Comisiei, date fiind multiplele surse de finanțare, de a 
asigura un acces facil la proiecte, sub forma unui ghișeu unic, pentru a le permite 
cetățenilor să urmărească în mod clar evoluțiile și finanțarea infrastructurilor cofinanțate 
din fondurile Uniunii și din FEIS; aceste ghișee unice trebuie să dispună de competențe 
largi de coordonare, să aibă o dimensiune multilingvă și să se bazeze înainte de toate pe 
normele UE, facilitând gestionarea tuturor evaluărilor impactului asupra mediului; 
constată că, în cel de al cincilea an al cadrului financiar multianual 2014-2020, absorbția 
fondurilor FEIS a continuat să fie mai lentă decât s-a prevăzut; subliniază că erorile 
detectate s-au produs la nivelul beneficiarului, astfel că sunt necesare mai multe orientări 
în ceea ce privește eligibilitatea costurilor;

10. constată că numărul instrumentelor financiare a crescut considerabil, dând astfel naștere 
unor noi oportunități de finanțare mixtă în sectorul transporturilor și creând, în același 
timp, o rețea complexă de mecanisme în jurul bugetului Uniunii; este preocupat de faptul 
că aceste instrumente, alături de bugetul Uniunii, creează riscul potențial de subminare a 
nivelului de responsabilitate și transparență, deoarece raportarea, auditul și controlul 
public nu sunt aliniate; invită Comisia să identifice modul în care s-ar putea reforma 
sistemul bugetar al Uniunii, în special modul optim de asigurare a faptului că 
mecanismele generale de finanțare nu sunt mai complexe decât ceea ce este necesar 
pentru a îndeplini obiectivele de politică ale Uniunii și a garanta responsabilitatea, 
transparența și posibilitatea auditării;

11. salută aplicarea recomandărilor Serviciului de Audit Intern adresate DG MOVE cu privire 
la supravegherea Shift2Rail și la sistemul de monitorizare a politicilor în materie de 
securitate aviatică și maritimă;

12. evidențiază importanța recrutării de personal cu un grad înalt de specializare, pentru a 
asigura în DG MOVE și INEA competențele tehnice necesare pentru a face față rolurilor 
lor exigente;

13. subliniază că politica privind infrastructura de transport oferă o oportunitate clară de a 
spori sinergiile dintre nevoile apărării și civile și TEN-T; salută adăugarea unui pilon al 
mobilității militare la politica TEN-T prin adoptarea planului de acțiune în martie 2018 și 
propunerea Comisiei de a include un nou pachet dedicat nevoilor mobilității militare în 
valoare de 6,5 miliarde EUR în cadrul bugetului MIE pentru perioada 2021-2027; 
subliniază importanța analizei diferențelor dintre cerințele militare și cele ale TEN-T 
pentru crearea unei rezerve de proiecte de infrastructură cu dublă utilizare care ar putea 
fi sprijinite în cadrul MIE 2021-2027 și ar putea consolida TEN-T; reiterează că această 
evoluție reflectă rolul strategic al TEN-T în integrarea infrastructurii Uniunii pentru a 
realiza o mobilitate rapidă și neîntreruptă pe întregul continent, precum și în consolidarea 
capacității noastre de a răspunde situațiilor de urgență, cum ar fi crizele umanitare, 
dezastrele naturale sau urgențele civile, dezvoltând astfel piața internă în continuare;

14. salută lansarea de noi proiecte axate pe mobilitatea urbană, logistica eficientă și 
infrastructură, inclusiv pe portul viitorului, în valoare de aproximativ 105 milioane EUR, 
în urma cererii de propuneri din 2017 aferente programului Orizont 2020; salută 
adoptarea programului de lucru pe 3 ani privind transporturile al Orizont 2020, 
corespunzător perioadei 2018-2020; reiterează recomandarea Curții de a stabili un plan 
de dezvoltare portuară la nivelul UE pentru porturile principale și de a revizui numărul 
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porturilor principale;

15. consideră că sectorul turismului este strâns legat de sectorul transporturilor; prin urmare, 
își reiterează solicitarea ca în cadrul bugetelor viitoare ale Uniunii să se introducă o linie 
bugetară dedicată turismului pentru a sprijini acțiunile de dezvoltare a unui sector al 
turismului sustenabil;

16. încurajează Comisia să publice, în cooperare cu statele membre, o prezentare generală 
anuală a proiectelor de transport și turism care au fost cofinanțate prin Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și fondul de coeziune, așa cum se procedează în cazul 
Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE);

17. 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 aferent exercițiului financiar 2018.
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