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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 Europene (denumită în continuare „Curtea”), potrivit 
căreia conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 2019 prezintă în mod 
fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a UE; regretă totuși că 
cheltuielile aferente exercițiului 2019 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare, 
acesta fiind estimat la 2,7 %, cu mult peste pragul de semnificație de 2 %; 

2. ia act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia Mecanismul pentru interconectarea 
Europei (MIE) prezintă un risc scăzut de eroare; solicită, cu toate acestea, Comisiei ca, 
împreună cu Curtea și cu OLAF, să monitorizeze îndeaproape proiectele de transport ale 
UE, deoarece investițiile publice în infrastructură sunt deosebit de sensibile la fraudă; 

3. ia act de faptul că, în 2019, pentru politicile de mobilitate și transport au fost disponibile 
credite de angajament în valoare de 4 973 milioane EUR și credite de plată în valoare de 
2 725 milioane EUR, din care 4 422 milioane EUR în credite de angajament și 2 058 
milioane EUR în credite de plată autorizate pentru politica europeană în domeniul 
transporturilor (06 02) și pentru Orizont 2020 - Cercetare și inovare în domeniul 
transporturilor (06 03)-  au fost gestionate de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele 
(INEA); 

4. salută lansarea cererii de propuneri pentru programul multianual pentru transporturi din 
cadrul MIE 2019, cu un buget de 1,4 miliarde EUR și cu accent pe finalizarea celor nouă 
coridoare ale rețelei centrale până în 2030; 

5. observă că, până în cel de al șaselea an al actualei perioade de programare 2014-2020, 
doar aproximativ 31% din fondurile alocate inițial s-au concretizat în plăți până în 
ianuarie 2020, ceea ce pune sub semnul întrebării implementarea deplină a MIE; invită 
statele membre să accelereze în mod semnificativ investițiile și invită Comisia să își 
intensifice acțiunile de monitorizare, având în vedere nevoia urgentă de investiții în 
infrastructură pentru redresarea rapidă în urma recesiunii economice cauzate de COVID-
19; 

6. își reiterează sprijinul pentru adăugarea unui pilon privind mobilitatea militară la politica 
TEN-T, prin adoptarea planului de acțiune în martie 2018; regretă faptul că propunerea 
Comisiei și a Parlamentului European de a include un nou pachet financiar dedicat 
nevoilor de mobilitate militară, în valoare de 6,5 miliarde EUR, în cadrul bugetului MIE 
pentru perioada 2021-2027, a fost redusă drastic; 

7. reiterează cererea Parlamentului de a se crea o nouă linie bugetară pentru turism, pentru 
a sprijini acest sector grav afectat de criza provocată de pandemia de COVID-19; salută 
faptul că Curtea a lansat un audit pentru a evalua proiectele din domeniul turismului 
cofinanțate cu 6,4 miliarde EUR în perioada 2007-2013 și cu 4 miliarde EUR până în 
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prezent din fondurile FEDR și din Fondul de coeziune din perioada 2014-2020, ceea ce 
va contribui la îmbunătățirea politicilor UE în domeniul turismului; 

8. propune să se acorde Comisiei și agențiilor sale executive descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului general al Uniunii aferent exercițiului financiar 2019 în domeniile 
transportului și turismului.


