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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:

 
A. întrucât sectorul transporturilor din Uniune este esențial pentru dezvoltarea 

economică, socială și de mediu a Uniunii și pentru sustenabilitatea acesteia, precum 
și pentru asigurarea accesibilității teritoriale și a conectivității tuturor regiunilor 
Uniunii, acordând o atenție deosebită regiunilor periferice, rurale, insulare și 
ultraperiferice;

B. întrucât transportul va fi esențial pentru realizarea neutralității climatice până în 
2050 și orice contribuție semnificativă a sectorului transporturilor la acest obiectiv 
va necesita investiții financiare publice și private enorme, specifice sectorului 
public, la nivelul UE și la nivel național, pentru a accelera trecerea la o mobilitate 
durabilă, sigură, inteligentă, interoperabilă și multimodală;

C. întrucât sectoarele transporturilor și turismului sunt printre cele mai afectate de 
recenta criză COVID-19; întrucât transportul s-a dovedit a fi vital pentru furnizarea 
tuturor bunurilor necesare, inclusiv echipamente medicale și sanitare pentru 
populația Uniunii, pe fondul crizei; întrucât redresarea sectoarelor transporturilor și 
turismului este esențială pentru buna funcționare a pieței interne a UE, precum și 
pentru conectivitate și competitivitate în UE, inclusiv în zonele îndepărtate și slab 
populate;

D. întrucât se estimează că sectorul transporturilor se va confrunta cu una dintre cele 
mai mari pierderi de valoare adăugată brută reală în 2020 (aproximativ 20 %), unele 
moduri de transport fiind deosebit de expuse, cum ar fi aviația, care se confruntă cu 
o pierdere de pasageri estimată la 60 % pe parcursul întregului an 2020; întrucât se 
estimează că ecosistemul turistic va înregistra cele mai mari pierderi de capital în 
2020 (aproximativ 171 de miliarde EUR, 26,4 % din pierderile totale ale 
ecosistemelor) și reprezintă 22 % din necesarul de investiții;

E. întrucât este esențial să se garanteze că cetățenii europeni nu cad victime creșterii 
costurilor de transport legate de criza COVID-19,

1. constată cu oarecare preocupare că creditele de angajament alocate instrumentului 
de redresare Next Generation EU ca venituri la bugetul 2021 se ridică la 211 
miliarde EUR; aceasta reprezintă 126 % din creditele de angajament bugetar 
obișnuite ale Uniunii, care nu sunt supuse aceluiași nivel de control parlamentar; 

2. regretă profund reducerea foarte importantă a contribuției Next Generation EU la 
programul InvestEU, de la 30,3 miliarde EUR la 5,6 miliarde EUR în următorul 
CFM, astfel cum s-a preconizat în cadrul Consiliului European din iulie; în 
consecință, propunerea Consiliului de a majora bugetul anual pentru 2021 al 
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Programului InvestEU cu 551 de milioane EUR la această linie bugetară este departe 
de a compensa reducerea dramatică a contribuției preconizate de 9 645 de miliarde 
EUR a Next Generation EU la programul InvestEU pentru 2021 și, prin urmare, este 
în mod clar insuficientă; insistă asupra includerii noii componente de politică 
europeană strategică pentru investiții în programul InvestEU, care să includă 
oportunități de investiții esențiale pentru infrastructuri de transport durabile și 
sigure, soluții și echipamente de mobilitate și pentru implementarea de tehnologii 
inovatoare, contribuind la creșterea coeziunii economice, teritoriale și sociale și la 
maximizarea impactului și a valorii adăugate a sprijinului financiar al UE; reiterează 
că programul InvestEU ar trebui să fie esențial pentru sprijinirea operațiunilor de 
promovare a turismului inovator și digital și durabil;

3. [02 03 01] reiterează rolul esențial al Mecanismului pentru interconectarea Europei 
(MIE) în promovarea dezvoltării unei rețele transeuropene (TEN-T) de înaltă 
performanță durabile, sigure, multimodale, interoperabile și interconectate în 
domeniul transporturilor, al energiei și al infrastructurii serviciilor digitale, precum 
și în realizarea obiectivelor Pactului ecologic european, promovarea mobilității 
inteligente și durabile, inclusiv creșterea transportului feroviar și a transportului de 
mărfuri pe căi navigabile interioare; consideră inacceptabile reducerile drastice de 
angajamente pentru sectoarele energetic și digital ale MIE și reducerea globală a 
bugetului MIE față de propunerea inițială a Parlamentului European; 

consideră deosebit de inacceptabil faptul că, în urma Consiliului European din iulie, 
creditele de angajament pentru MIE Transport 2021-2027 vor fi mai mici chiar și 
decât cele ale CFM 2014-2020, iar poziția Consiliului prevede o reducere de 227,3 
milioane EUR față de proiectul de buget 2021, care ar fi total insuficient, având în 
vedere nevoile sectorului; prin urmare, solicită un buget MIE în conformitate cu 
poziția Parlamentului European privind CFM1; reamintește că planificarea 
cheltuielilor pe termen scurt, mediu și lung ale MIE ar trebui să ia în considerare o 
abordare orientată spre rezultate și să urmărească valoarea adăugată a UE, inclusiv 
prin sinergii între sectoare precum transporturile, energia, turismul și digitalizarea;

4. [02 03 01] regretă profund concluziile Consiliului convenite de statele membre la 
21 iulie 2020, cu privire la prealocarea a 1 384 de milioane EUR din pachetul 
general al MIE pentru finalizarea legăturilor feroviare transfrontaliere majore care 
lipsesc între țările beneficiare ale fondurilor de coeziune; reamintește că finanțarea 
MIE se bazează pe competitivitatea proiectelor pentru UE-27 și nu este dedicată 
doar țărilor beneficiare ale Fondului de coeziune și, prin urmare, nu este posibil să 
se prealoce fonduri unui proiect specific al unui număr limitat de state membre; 
solicită Parlamentului să își confirme poziția prin alocarea întregii sume din MIE 
pentru UE-27;

5. [02 10 01] ia notă de ușoara creștere a bugetului Agenției Uniunii Europene pentru 
Siguranța Aviației (AESA) pentru 2021, dar regretă că alocarea prevăzută în poziția 
Consiliului este inferioară celei a proiectului de propunere de buget; reiterează că 
AESA este clasificată drept o „agenție de investiții strategice europene” care, în 

1 17,746 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027 la prețurile din 2018 (o medie de 2,542 
miliarde EUR pe an).
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2018, a primit noi sarcini esențiale semnificative; reamintește performanța și 
investițiile puternice ale resurselor EASA în contextul Pactului verde european (de 
exemplu, programul de etichetare ecologică al AESA) și al gestionării sanitare a 
crizelor din 2020 prin care se pune în aplicare Protocolul privind sănătatea aviației, 
în strânsă coordonare cu ECDC, pentru a permite revenirea operațiunilor aeriene 
sigure în interiorul UE și la nivel mondial; 

reamintește eforturile AESA, și anume activitățile sale privind redresarea ecologică 
a industriei aviatice din UE, inclusiv reînnoirea flotelor companiilor aeriene cu 
aeronave care îndeplinesc cele mai ridicate cerințe de certificare ecologică; 
reamintește, de asemenea, importanța transportului aerian și a infrastructurilor sale 
(de exemplu, a aeroporturilor) pentru asigurarea interoperabilității cu alte mijloace 
de transport, în special cu transportul feroviar și valoarea adăugată a acestuia în ceea 
ce privește conectivitatea, conexiunile și serviciile pe distanțe lungi către regiunile, 
teritoriile și insulele periferice; solicită, prin urmare, o majorare cu 16,45 % a 
bugetului agenției pentru 2021 în comparație cu 2020 și creșterea ulterioară 
confirmată în următorul CFM pentru a permite o consolidare a AESA în vederea 
progresului treptat al inițiativei privind cerul unic european, printre altele;

6. [02 10 02] ia notă cu satisfacție de creșterea semnificativă a bugetului Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) pentru 2021; solicită ca creșterile 
ulterioare să fie confirmate în următorul CFM pentru a consolida EMSA;

7. [02 10 03] regretă reducerea bugetului pe 2021 al Agenției Uniunii Europene pentru 
Căile Ferate (ERA), al cărei rol este esențial pentru realizarea unei treceri durabile 
de la transportul rutier la cel feroviar și realizarea de progrese în instituirea spațiului 
feroviar unic european; observă că o astfel de scădere este, în mod deosebit, 
regretabilă, deoarece 2021 va fi Anul european al căilor ferate; solicită, prin urmare, 
ca bugetul ERA să fie cel puțin menținut la nivelul din 2020, în valoare de 27,44 
milioane EUR, și ca majorarea procentuală planificată în proiectul de buget pentru 
anii următori să fie aplicată peste această limită; salută lansarea de către Comisie a 
unei licitații pentru un proiect-pilot privind revitalizarea trenurilor de noapte 
transfrontaliere; încurajează Comisia să promoveze în continuare revitalizarea 
trenurilor europene de noapte confortabile, ca o alternativă posibilă și sustenabilă la 
zborurile pe distanțe scurte și la deplasarea cu automobilul pe distanțe lungi;

8. [05 05 03 ] regretă reducerea bruscă a contribuției Fondului de coeziune la MIE în 
domeniul transporturilor (cu 18,9 % mai puțin pentru creditele de angajament); 
solicită reinstituirea contribuției la nivelul din 2020 pentru a reflecta rolul crucial al 
politicii Uniunii în domeniul transporturilor și al investițiilor în promovarea și 
consolidarea coeziunii teritoriale, sociale și economice în Uniune; consideră că 
proiectele de transport finanțate din Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR) și din Fondul de coeziune (FC) trebuie să acorde prioritate dezvoltării și 
finalizării rețelelor TEN-T centrale și globale;

9. [09 03 01] subliniază importanța investițiilor necesare pentru sectorul 
transporturilor în cadrul Fondului pentru o tranziție echitabilă, pentru a asigura o 
tranziție echitabilă, favorabilă incluziunii și acceptabilă din punct de vedere social 
la neutralitatea climatică, în care nimeni nu este lăsat în urmă; subliniază 
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necesitatea de a sprijini perfecționarea și recalificarea lucrătorilor și a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă în sectorul transporturilor, investițiile 
productive și sustenabile în IMM-uri, precum și investițiile în mobilitatea 
inteligentă și durabilă, precum și infrastructura de transport care respectă mediul; 
totuși, regretă profund reducerile propuse din CFM și Next Generation UE pentru 
Fondul pentru o tranziție echitabilă, recent adoptate de Consiliu, care ar putea avea 
un impact asupra bugetului pe 2021;

10. [13 04 01] regretă profund faptul că propunerea noii comisii pentru CFM prevede o 
reducere cu 75 % a angajamentelor pentru mobilitatea militară în cadrul pilonului 
transport, care are ca scop adaptarea unor părți ale rețelelor TEN-T pentru o utilizare 
dublă a infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii mobilității civile și 
militare; această reducere limitează, de facto, acest nou obiectiv de politică al 
Uniunii la acțiuni pur simbolice; solicită să se restabilească nivelul inițial și să se 
stabilească, în consecință, nivelul angajamentelor pentru 2021;

11. [nou] regretă lipsa de disponibilitate a Comisiei pentru a crea o alocare specifică și 
un program specific pentru turismul durabil la nivel european, inclusiv alocarea unui 
buget de 300 milioane EUR, astfel cum a solicitat Parlamentul European în mod 
repetat și regulat; reiterează necesitatea de a crea o nouă linie bugetară pentru a lua 
în considerare un sector care are legături puternice cu transportul, a fost grav afectat 
de criza COVID-19 și este foarte important pentru economia UE, competitivitate, 
ocuparea forței de muncă și dezvoltarea socială;

12. reiterează importanța unui sistem de resurse proprii mai simplu și mai eficient, 
capabil să genereze o reducere substanțială a ponderii contribuțiilor bazate pe VNB 
și să garanteze finanțarea adecvată a cheltuielilor UE;

13. reiterează rolul important al parteneriatelor europene pentru îmbunătățirea 
performanței și siguranței sectorului transporturilor și pentru promovarea reducerii 
emisiilor generate de sectorul transporturilor pe baza progresului tehnologic și a 
normelor; subliniază că programele de finanțare ale UE, cum ar fi Orizont Europa, 
ar putea juca un rol esențial în promovarea parteneriatelor cu țările UE, sectorul 
privat, fundațiile și alte părți interesate; solicită ca astfel de inițiative – de exemplu, 
crearea unui parteneriat european pentru sectorul maritim – să primească o finanțare 
adecvată pentru a contribui la realizarea acestor obiective; regretă însă profund 
reducerile sugerate din CFM și Next Generation UE pentru Fondul pentru o tranziție 
echitabilă, recent adoptate de Consiliu, care ar putea avea un impact asupra 
bugetului pe 2021;

14. reamintește că investițiile publice în infrastructură sunt deosebit de sensibile la 
riscurile asociate fraudei; subliniază importanța garantării unui proces transparent 
și competitiv de achiziții publice pentru proiectele de infrastructură de transport de 
mare anvergură finanțate de UE; 

15. subliniază că slaba calitate a transporturilor contribuie la un nivel scăzut al 
investițiilor, la disparități regionale și lacune de incluziune care afectează negativ 
mediul de afaceri și pun în pericol eforturile de coeziune; insistă, prin urmare, asupra 
faptului că investițiile sunt necesare în special în zonele în care infrastructura de 
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transport se află într-o situație precară; subliniază că subdezvoltarea infrastructurii 
este adesea cauzată de slaba capacitate instituțională locală și, prin urmare, 
investițiile ar trebui să fie însoțite de asistență tehnică și supraveghere substanțială 
din partea UE;

16. ia act cu preocupare de absența resurselor pentru stimularea eforturilor de 
finalizare a rețelei globale, care are o valoare socioeconomică fundamentală, în 
special pentru zonele periferice în care îmbunătățirea mobilității este unul dintre 
factorii-cheie în evitarea depopulării și a declinului economic;

17. subliniază necesitatea de a raționaliza utilizarea resurselor alocate pentru a stimula 
și dezvolta sectoarele transporturilor și turismului, precum și necesitatea de a 
promova o reducere semnificativă a birocrației, pentru a reduce timpul de punere 
în aplicare și costurile rețelei europene de infrastructură care este încă incompletă.



AD\1215388RO.docx 7/8 PE654.050v03-00

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 24.9.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

35
3
11

Membri titulari prezenți la votul final Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. 
Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, 
Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, 
Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, 
Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît 
Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr 
Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final Clare Daly, Nicola Danti, Daniel Freund, Pär Holmgren, Anne-Sophie 
Pelletier, Jörgen Warborn



PE654.050v03-00 8/8 AD\1215388RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35 +
ECR Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Elena Kountoura

NI Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Jörgen Warborn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

3 -
ECR Peter Lundgren

GUE/NGL Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

11 0
ID Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Daniel Freund, Pär Holmgren

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


