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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport 
(TEN-T)
(2019/2192(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport1,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului 
pentru Interconectarea Europei (MIE)2,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 referitoare la îmbunătățirea 
conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est3,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2018 referitoare la mobilitatea militară4,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european5,

– având în vedere Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene din 16 iunie 
2020, intitulat „Infrastructurile de transport ale UE: pentru ca efectele de rețea să se 
materializeze la timp, este necesar ca implementarea megaproiectelor să prindă viteză”6,

– având în vedere Documentul de analiză nr. 09/2018 al Curții de Conturi Europene din 6 
decembrie 2018, intitulat „Către un sector performant al transporturilor în UE: 
provocările care trebuie abordate”7,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A9-0000/2020),

A. întrucât o infrastructură de transport multimodală actualizată este fundamentală pentru 
funcționarea pieței interne și pentru conectarea și competitivitatea UE, precum și pentru 
o mobilitate sustenabilă, inteligentă și sigură;

B. întrucât rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) asigură coeziunea economică, 
socială și teritorială și accesibilitatea în întreaga UE și în regiunile sale, stimulând astfel 

1 JO L 348, 20.12.2013, p. 1.
2 Texte adoptate, P8_TA(2019)0420.
3 JO C 215, 19.6.2018, p. 152.
4 Texte adoptate, P8_TA(2018)0498.
5 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_RO.pdf 
7 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_RO.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_RO.pdf
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creșterea economică și ocuparea forței de muncă, promovând digitalizarea, combătând 
schimbările climatice și consolidând reziliența;

C. întrucât statele membre s-au angajat să finalizeze rețeaua centrală până în 2030 și 
rețeaua globală până în 2050; 

D. întrucât politica TEN-T ar trebui să promoveze implementarea la nivelul UE a unor 
soluții de transport inovatoare, a unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon și a combustibililor alternativi;

O TEN-T pregătită pentru viitor

1. subliniază valoarea adăugată a coridoarelor multimodale ale rețelei centrale care 
acoperă fluxurile majore de transport de pasageri și de mărfuri între statele membre și în 
interiorul acestora; consideră că este necesar ca aceste coridoare să fie finalizate în timp 
util, eliminându-se în mod prioritar blocajele și verigile lipsă, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;

2. consideră că este important să se dezvolte în continuare TEN-T pentru a se concentra 
asupra interconectării dintre rețeaua centrală și cea globală în regiunile rurale, periferice 
și ultraperiferice și în insule; subliniază că nu ar trebui efectuate modificări majore ale 
hărților; invită Comisia să preia toate modificările prevăzute în revizuirea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE)8;

3. îndeamnă Comisia să acorde prioritate, în cadrul TEN-T, introducerii complete a 
combustibililor alternativi pentru toate modurile de transport, inclusiv dezvoltării unor 
tehnologii relevante, infrastructurii de încărcare și de alimentare cu combustibil, 
standardelor de siguranță, securitate și interoperabilitate, precum și cadrului de 
reglementare pentru combustibilii alternativi; 

4. subliniază că este necesar să se promoveze în continuare legăturile de transport în 
nodurile urbane, porturi, aeroporturi și platforme multimodale pentru a asigura un 
sistem de mobilitate neîntrerupt, eficient, inteligent și sustenabil pentru transportul de 
călători și logistica transportului de mărfuri, promovând astfel un transfer modal 
eficient;

5. subliniază că inovarea și digitalizarea joacă un rol esențial în decarbonizarea și sporirea 
siguranței transportului; subliniază necesitatea ca TEN-T să stimuleze aplicațiile digitale 
inovatoare pentru toate modurile de transport, inclusiv sistemele de transport 
inteligente, Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), 
sistemele de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime, serviciile de 
informații fluviale și sistemele de management al traficului aerian (Programul de 
cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european); 

6. subliniază că soluțiile de mobilitate inteligente și autonome devin viabile din punct de 
vedere comercial și că modernizarea infrastructurii relevante de transport și digitale în 

8 În special, modificările prevăzute în partea a III-a din anexă (anexa la Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE). 
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cadrul TEN-T trebuie accelerată, asigurând, în același timp, interoperabilitatea 
transfrontalieră;

 
7. consideră că standardele de infrastructură la nivelul întregii rețele favorizează crearea 

unui adevărat spațiu european unic al transporturilor; consideră că este important să se 
modernizeze infrastructura existentă în lumina progresului tehnologic, a creșterii 
capacității și a necesității de a consolida rezistența sa la efectele crizelor, cum ar fi 
pandemiile;

Finanțarea, guvernanța și supravegherea

8. subliniază că, pentru a garanta o finanțare suficientă a infrastructurii TEN-T, este 
esențial ca toate fondurile corespunzătoare ale UE (MIE, InvestEU, fondurile structurale 
și de investiții europene, Orizont Europa etc.) și împrumuturile acordate de Banca 
Europeană de Investiții să fie adaptate la necesitățile specifice ale sectorului 
transporturilor, iar statele membre trebuie să se angajeze să asigure un nivel adecvat de 
finanțare; invită Comisia să consolideze sinergiile dintre instrumentele UE relevante 
dincolo de MCE (de exemplu, Fondul european de dezvoltare regională) și, în plus, să 
optimizeze utilizarea instrumentelor de finanțare mixtă pentru a atrage investitori privați 
și pentru a mobiliza fonduri publice;

9. este profund îngrijorat de întârzierile în ceea ce privește proiectele transfrontaliere, care 
împiedică crearea în timp util a unor coridoare fluide ale rețelei centrale; invită statele 
membre să își îndeplinească obligațiile privind părțile lor din rețea și să asigure 
proceduri administrative eficiente și le îndeamnă să sporească digitalizarea proceselor 
administrative;

10. invită Comisia să supravegheze într-o măsură mai mare implementarea TEN-T prin 
consolidarea instrumentelor relevante și a rolului coordonatorilor europeni în ceea ce 
privește guvernanța coridoarelor; solicită Comisiei să clarifice modul în care trebuie 
interpretate normele și cerințele în scopul evaluării, raportării și stabilirii eligibilității; 

Modurile de transport

11. subliniază importanța asigurării unei infrastructuri rutiere de calitate în cadrul TEN-T și 
solicită luarea de măsuri pentru a consolida și mai mult siguranța rutieră în conformitate 
cu „viziunea zero” și pentru a menține siguranța operațională de-a lungul ciclului de 
viață al infrastructurii vulnerabile; 

12. atrage atenția asupra potențialului modurilor noi și active de mobilitate conectată în 
transportul urban și local al persoanelor și bunurilor; invită Comisia și statele membre 
să colaboreze îndeaproape cu regiunile și orașele pentru a consolida infrastructura „pe 
ultimul kilometru” și conexiunile intermodale în cadrul TEN-T, permițând astfel o 
utilizare mai fluidă și mai eficientă a infrastructurii și a serviciilor; 

13. reafirmă rolul esențial al transportului feroviar în decarbonizarea transporturilor; 
consideră că promovarea transferului modal și a unui transport feroviar eficient, în 
special în situațiile transfrontaliere, trebuie să fie o prioritate pentru TEN-T și ar trebui 
să se realizeze prin implementarea integrală a ERTMS, eliminarea barierelor din rețea, 
asigurarea interconectării și a interoperabilității și optimizarea coridoarelor de transport 



PE646.914v01-00 6/9 PR\1197354RO.docx

RO

feroviar de marfă în conformitate cu cererea;

14. subliniază importanța transportului pe căi navigabile interioare ca mod de transport 
durabil și necesitatea de a asigura capacitatea, calitatea și navigabilitatea bună a căilor 
navigabile, precum și legăturile fluide între porturile centrale și cele globale, pe de o 
parte, și rețelele feroviare și rutiere, pe de altă parte; solicită să se ia măsuri pentru a 
facilita adoptarea unor soluții inovatoare și sustenabile în acest sector; 

15. subliniază rolul pe care îl joacă legăturile maritime de înaltă calitate în comerțul 
internațional și intern al UE; consideră că scopul pilonului privind autostrăzile maritime 
este de a facilita legăturile și serviciile pe distanțe scurte ca soluții complementare la 
transportul terestru, de a facilita cooperarea porturilor maritime și conectarea acestora la 
hinterland, precum și de a promova dezvoltarea și introducerea unor combustibili 
ecologici și alternativi, sub rezerva unei evaluări de impact, și a unor soluții de eficiență 
energetică pentru transportul maritim; 

16. subliniază că transportul aerian este esențial pentru conectarea UE la nivel mondial și 
intern, inclusiv a regiunilor sale periferice; consideră că TEN-T este un instrument 
important pentru accelerarea utilizării combustibililor alternativi în acest sector, 
asigurând capacitatea necesară aeroporturilor din rețeaua centrală și globală;

Orientarea strategică

17. subliniază valoarea strategică pentru UE a menținerii în cadrul TEN-T a unor legături de 
transport strânse cu țările terțe și a continuării integrării Balcanilor de Vest; consideră că 
este oportun să se extindă conexiunile sale de transport TEN-T la țările candidate, la 
țările din sudul Mediteranei și din Parteneriatul estic, precum și la Asia, pe baza 
standardelor UE și a principiului reciprocității; invită Comisia să acorde o atenție 
deosebită frontierelor europene și să monitorizeze impactul retragerii Regatului Unit 
asupra regiunilor de frontieră;

18. recunoaște rolul TEN-T în consolidarea mobilității militare pe teritoriul UE; insistă ca 
tronsoanele de rețea identificate ca fiind adecvate pentru mobilitatea militară să fie 
concepute în strictă conformitate cu principiul dublei utilizări; îndeamnă Comisia să 
elaboreze planuri de protejare a infrastructurii strategice și a întregii TEN-T;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Principalul obiectiv al politicii comune a UE în domeniul transporturilor este crearea unui spațiu 
comun al transporturilor în întreaga Europă. Principalul instrument de politică pentru realizarea 
acestui obiectiv este politica privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Aceasta 
abordează punerea în aplicare și dezvoltarea unei rețele europene de linii de cale ferată, drumuri, 
căi navigabile interioare, căi maritime de navigație, porturi, aeroporturi și terminale de căi 
ferate. Ea urmărește să identifice și să elimine lacunele, să elimine blocajele și barierele tehnice 
pentru a consolida coeziunea socială, economică și teritorială globală în UE.

Deși s-au înregistrat progrese pe parcursul ultimilor ani, este necesară o revizuire, întrucât, de 
la ultima revizuire, au avut loc transformări neprevăzute care afectează sectorul transporturilor 
și, în plus, a devenit evident faptul că anumite coridoare ale rețelei centrale vor fi întârziate și 
riscă să depășească termenele de finalizare. 

Este extrem de important să se aducă infrastructura europeană de transport multimodal la zi și 
să fie pregătită pentru viitor pentru a asigura funcționarea pieței interne a UE și competitivitatea 
UE și pentru a sprijini tranziția către o mobilitate inteligentă, durabilă, eficientă și sigură. 

Este important să se reamintească faptul că legislația existentă nu trebuie să fie revoluționată. 
În special, proiectarea rețelei centrale ar trebui să facă obiectul unor mici modificări pentru a 
nu periclita finalizarea la timp a acesteia până în 2030. Pentru a spori coerența Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE) și a TEN-T, modificările enumerate în partea a III-a din 
anexa la revizuirea MIE1 ar trebui reproduse în noile hărți TEN-T. Aceste modificări sunt 
necesare pentru o mai bună înțelegere și o mai mare transparență a traseelor reale ale 
coridoarelor și pentru a se asigura că blocajele și legăturile lipsă (transfrontaliere) sunt luate în 
considerare și abordate în cadrul noii TEN-T. Finalizarea la timp și eliminarea blocajelor și a 
legăturilor lipsă sunt indispensabile pentru succesul politicii europene în domeniul 
transporturilor. În același timp, este, de asemenea, important ca infrastructura construită deja să 
fie monitorizată și evaluată, pentru a se asigura eficiența și capacitatea sa. Trebuie să se asigure 
faptul că rețeaua centrală este finalizată până în 2030. 

Pentru a asigura eficiența rețelelor TEN-T, este important ca sistemele de mobilitate pentru 
transportul de călători și logistica transportului de mărfuri să poată fi utilizate în mod sigur, 
securizat, eficient și fluid. Prin urmare, ar trebui promovate legăturile de transport multimodal 
în noduri urbane, porturi, aeroporturi și platforme. Infrastructura până la „ultimul kilometru” 
este deosebit de importantă pentru o TEN-T eficientă în totalitatea ei. Prin urmare, este necesar 
ca Comisia și statele membre să colaboreze îndeaproape cu regiunile și orașele pentru a 
consolida infrastructura „pe ultimul kilometru”, multiplicând astfel gama de utilizatori ai 
rețelei. 

O modificare esențială la nivelul noii TEN-T trebuie să fie integrarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi. Prin includerea infrastructurii pentru combustibili alternativi pentru 
toate modurile de transport, poate fi stimulată utilizarea deplină a combustibililor alternativi, 
ceea ce poate contribui la soluționarea dilemei actuale a cererii/ofertei. TEN-T și revizuirea 
anunțată a directivei privind infrastructura pentru combustibili alternativi trebuie să meargă 

1 P8_TA(2019)0420.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_RO.html
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mână în mână. 

Sprijinirea digitalizării și a inovării pentru toate modurile de transport trebuie să se afle în 
centrul viitoarei TEN-T. Tranziția digitală face posibil un transport mai sigur, mai sustenabil și 
mai eficient. În ultimii ani, s-au înregistrat deja progrese în ceea ce privește sistemele de 
transport inteligente (STI), Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), 
sistemele de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (VTMIS), serviciile de 
informații fluviale (RIS) și sistemele de management al traficului aerian (SESAR). Pentru a fi 
eficace, aplicarea și implementarea soluțiilor digitale trebuie să fie coerente și coordonate în 
mod corespunzător în întreaga UE. Revizuirea TEN-T ar trebui, de asemenea, să țină seama de 
mobilitatea inteligentă și autonomă. TEN-T trebuie să asigure construirea sau extinderea 
infrastructurii necesare și asigurarea interoperabilității transfrontaliere.

Criza provocată de Covid-19 a demonstrat cât de esențială este o infrastructură funcțională și 
bine conectată pentru transportul de mărfuri și de pasageri. Ea a demonstrat, de asemenea, 
valoarea transportului pentru întreaga economie. Prin urmare, este important ca rețeaua să fie 
pregătită astfel încât să devină mai rezistentă la noi riscuri și crize. Această creștere necesară a 
rezilienței trebuie abordată în contextul autonomiei strategice globale a UE și al politicilor 
europene de securitate.

O nouă dimensiune a politicii TEN-T este deplasarea forțelor militare în interiorul și în afara 
UE, identificată în Planul de acțiune privind mobilitatea militară. Barierele fizice, juridice și de 
reglementare, cum ar fi infrastructura incompatibilă sau procedurile vamale greoaie, 
îngreunează în prezent această mișcare. Pentru a depăși aceste bariere, este nevoie de rețele 
adecvate, echipate în conformitate cu principiul dublei utilizări civile și militare, pentru părțile 
relevante ale TEN-T. 

Toate modurile de transport trebuie să se reflecte în mod egal în cadrul noii TEN-T. 
Neutralitatea tehnologică este importantă pentru a reduce emisiile globale ale sectorului 
transporturilor, asigurând în același timp mobilitatea cetățenilor la prețuri accesibile. Trebuie 
evitată o abordare nediferențiată în ceea ce privește modurile de transport și sursele de energie. 

Trebuie menținută calitatea infrastructurii rutiere și trebuie sprijinită tranziția către o mobilitate 
rutieră cu un nivel scăzut al emisiilor. „Viziunea zero” trebuie să fie un principiu director. 

Transportul feroviar joacă un rol esențial în decarbonizarea transportului. Prioritățile naționale 
conduc adesea la o deplasare a fluxului de mărfuri de la transportul feroviar la cel rutier. Trebuie 
consolidate legăturile feroviare, în special conexiunile transfrontaliere și conexiunile între 
centrele economice. O atenție deosebită ar trebui acordată, de asemenea, legăturilor feroviare 
capabile să libereze rutele de transport de mărfuri și de pasageri de mare frecvență. Coridoarele 
feroviare trebuie optimizate, asigurând interconectivitatea, interoperabilitatea și o planificare 
suficientă a capacităților. 

Trebuie să se asigure creșterea capacității, a calității și a bunei navigabilități a căilor navigabile 
interioare. Căile navigabile interioare depind, în mare măsură, de adâncimile râurilor. Prin 
urmare, este important ca infrastructura căilor navigabile interioare să fie adaptată la 
provocările schimbărilor climatice. Trebuie sprijinite soluțiile transfrontaliere, digitalizarea și 
inovarea. Trebuie recunoscut rolul transfrontalier al porturilor interioare și trebuie să se asigure 
creșterea multimodalității în principalele porturi interioare.
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Transportul aerian joacă un rol important în cea ce privește conectivitatea în cadrul UE, în 
special pentru regiunile periferice și insulare. Revizuirea TEN-T poate deveni un instrument 
important pentru accelerarea utilizării combustibililor alternativi, sub rezerva unei evaluări a 
impactului, în acest sector. 

Regulamentul ar trebui, de asemenea, să încurajeze eforturile de conectare a UE dincolo de 
frontierele sale externe. Ar trebui să vizeze asigurarea unei continuități maxime a rețelei dintre 
UE și țările sale învecinate. În special, trebuie sprijinită integrarea Balcanilor de Vest. 
Dezvoltarea unei rețele de transport pe baza principiilor TEN-T poate contribui la integrarea 
Balcanilor de Vest pe piața unică a Uniunii. Părțile interesate din țările candidate ar trebui să 
fie implicate în procesul de revizuire, de exemplu, prin intermediul Comunității transporturilor 
celor șase din Balcanii de Vest. De asemenea, trebuie să se acorde o atenție deosebită noilor 
frontiere create pe teritoriul Uniunii ca urmare a retragerii Regatului Unit. În special, trebuie să 
se țină seama de efectele retragerii asupra regiunilor Mării Nordului și Atlanticului.

Mai multe studii au arătat că finalizarea rețelelor centrale TEN-T este afectată de întârzieri în 
procesul de planificare de la nivel național. Comisia trebuie, așadar, să supravegheze într-o 
măsură mai mare implementarea TEN-T. Instrumentele deja disponibile în actualul cadru 
juridic, precum și rolul și competențele coordonatorilor europeni trebuie să fie consolidate. 
Obligațiile în temeiul Regulamentului TEN-T trebuie luate în serios de către statele membre și 
trebuie îndeplinite astfel cum este prevăzut. Raționalizarea proceselor administrative și 
judiciare și creșterea nivelului de digitalizare vor trebui să constituie un pas important întreprins 
de statele membre pentru a accelera procesul de finalizare a infrastructurii de transport. 

Pentru a atinge obiectivele TEN-T, este esențial să se realizeze investiții suficiente. Toate 
fondurile UE relevante (MIE, InvestEU, fondurile ESI, Orizont Europa etc.) și împrumuturile 
acordate de Banca Europeană de Investiții trebuie să țină seama de nevoile specifice ale 
sectorului transporturilor. Reducerile bugetare trebuie evitate. Sprijinul financiar pentru 
proiectele din domeniul transporturilor poate fi subminat de lipsa de coordonare între instituții, 
de incapacitatea de a dovedi valoarea adăugată a proiectelor finanțate, de dificultățile regiunilor 
mai puțin dezvoltate în a profita de mecanisme financiare complexe și de lipsa voinței statelor 
membre de a promova tronsoanele transfrontaliere. Prin urmare, este important să se simplifice 
procedurile de depunere a cererilor și să se ofere orientări regiunilor și țărilor mai puțin 
dezvoltate pentru a-și moderniza instituțiile. În plus, trebuie consolidate sinergiile dintre TEN-T 
și alte instrumente relevante ale UE în afara MIE (de exemplu, FEDR). Statele membre trebuie 
să se angajeze pe deplin să acorde o finanțare corespunzătoare, în special în ceea ce privește 
proiectele transfrontaliere.

Viitoarea revizuire a Regulamentului TEN-T poate relansa rețeaua europeană de transport. Însă 
numai dacă revizuirea este bine făcută. Ea trebuie să fie ambițioasă, să modernizeze TEN-T și 
să o pregătească pentru viitor. Finalizarea rețelei transeuropene de transport trebuie să fie o 
prioritate majoră pentru Uniune.


