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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. consideră că noțiunea de „serviciu de infrastructură” introdusă de Cartea verde privind 
viitorul politicii TEN-T este de o importanță strategică în ceea ce privește creșterea 
competitivității și a gradului de ocupare a forței de muncă în UE în conformitate cu 
Agenda Lisabona și cu strategia europeană de ocupare a forței de muncă; invită Comisia 
să își concentreze eforturile asupra promovării serviciilor de înaltă calitate și asupra 
utilizării mai eficiente a infrastructurilor existente;

2. subliniază că fondurile structurale, în special Fondul de coeziune, ar putea contribui la 
realizarea obiectivelor TEN-T într-un mod mai eficient dacă prioritățile ar fi mai bine 
focalizate și dacă finanțarea s-ar concentra mai mult asupra punctelor de blocaj și asupra 
secțiunilor transfrontaliere ale proiectelor, precum și asupra noilor provocări care 
afectează transportul, în special schimbările climatice și furnizarea de energie;

3. consideră că statele membre ar trebui să se angajeze să planifice rețele pe termen lung și 
să programeze dezvoltarea infrastructurilor, asigurând astfel o realizare mai rapidă și mai 
sigură a proiectelor, care să permită o mai mare implicare a sectorului privat;

4. subliniază că simplificarea procedurilor și introducerea garanțiilor financiare pentru 
diminuarea riscului antreprenorial, în special pentru IMM-uri, sunt esențiale pentru a 
atrage capitaluri private și a stabili parteneriate solide între sectorul public și cel privat, 
care sunt extrem de importante pentru punerea în aplicare a proiectelor;

5. reamintește statelor membre că, în UE, coeziunea teritorială depinde strict de capacitatea 
de a asigura o bună interconexiune între regiuni; îndeamnă statele membre să accelereze 
progresele realizate în secțiunile transfrontaliere ale proiectelor existente și să ofere 
finanțarea națională necesară;

6. subliniază că regiunile periferice sunt grav penalizate de accesul lor limitat la coridoarele 
TEN-T; recomandă statelor membre să îmbunătățească interconexiunile locale pentru a 
minimiza costurile asociate situației periferice;

7. consideră că o abordare ascendentă care să implice pe deplin autoritățile regionale și 
locale, părțile interesate ale societății civile și populațiile locale în procesul decizional 
reprezintă o condiție preliminară pentru a garanta o punere în aplicare rapidă a proiectelor 
TEN-T și durabilitatea acestora pe termen lung;

8. consideră că, adesea, informațiile privind utilizarea finanțării TEN-T și beneficiile care 
decurg din aceasta nu sunt îndeajuns de vizibile pentru cetățeni; invită, prin urmare, 
Comisia și statele membre să elaboreze acțiuni care să mărească transparența în ceea ce 
privește alocarea acestor fonduri și rezultatele obținute.
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