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PROIECT DE OPINIE 

 
privind Comunicarea Comisiei „Un pachet pentru creștere destinat  

infrastructurilor europene integrate” (COM(2011)676) și  
Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului  

de instituire a mecanismului Conectarea Europei (COM(2011)665) 
 

 
 

 
Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 

naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUE şi protocoalele nr. 1 şi 2 anexate Tratatului, 
Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci examinând în şedinţa sa din 28 
februarie 20121 Comunicarea Comisiei „Un pachet pentru creștere destinat 
infrastructurilor europene integrate” (COM(2011)676) și Propunerea de 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei (COM(2011)665), cu unanimitate de voturi din 
numărul deputaților prezenți, a adoptat următorul proiect de opinie: 
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1. Propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii. 
2. În iunie 2011 Comisia Europeană lansa Comunicarea „Un buget pentru 

Europa 2020”, în care se arăta că instituirea Mecanismului de Conectare a Europei 
va realiza o coordonare între domeniile telecomunicaţiilor, transporturilor şi energiei.  

 
Drept urmare, prin Comunicarea „Un pachet pentru creștere destinat 

infrastructurilor europene integrate” Comisia Europeană anunța introducerea unui 
set de patru propuneri de regulament, argumentându-le atât în întregul lor, cât și pe 
fiecare în parte.  

Comisia a motivat acțiunea la nivelul UE punând accent pe: 
- existența problemelor și a blocajelor în cele trei sectoare: transporturi, 

energie și infrastructuri digitale; 
- imposibilitatea realizării obiectivelor strategiei Europa 2020 prin ritmul 

actual al investițiilor în infrastructură generate de statele membre și de piață; 
- intervenția la nivelul UE (prin împrumuturi nerambursabile și instrumente 

financiare) vizează eliminarea ori reducerea fragmentării pieței, sporirea securității 
europene, stimularea creșterii și/sau crearea de beneficii socioeconomice, precum și 
deblocarea angajărilor pe termen scurt în fazele de construcție.   

În materia transporturilor, Comisia a subliniat faptul că Uniunea 
Europeană nu dispune de o rețea de infrastructuri de transport transfrontalier suficient 
de bine interconectată, interoperabilă și eficace din punctul de vedere al utilizării 
resurselor. Totodată, aceasta a reiterat ideea că infrastructura de transporturi este 
esențială pentru a garanta funcționarea pieței unice și trebuie să promoveze 
competitivitatea și creșterea durabilă. Prin urmare, următorul cadru financiar 
multianual ar trebui să țină seama de lipsa coordonării între statele membre în 
domeniul gestionării, planificării și finanțării proiectelor, precum și de absența unui 
cadru global de finanțare la nivel european.  

Noile orientări TEN-T propuse de Comisie vizează : 
- asigurarea unui cadru în care infrastructura europeană să poată facilita 

crearea unui spațiu european unic al transporturilor; 
- un cadru de reglementare, cu standarde care să asigure eficiența și 

interoperabilitatea; 
- un cadru de planificare mai robust, compus dintr-o rețea globală și o rețea 

primară, care vor permite concentrarea eforturilor europene ale statelor membre, ale 
instituțiilor UE și ale părților interesate pe stimularea creării până în 2030 și 2050 a 
unei rețele funcționale de infrastructuri europene;  

- consolidarea instrumentelor de punere în aplicare în jurul ideii de 
coridoare ale rețelei primare, cu atenție sporită asupra coridoarelor pentru transportul 
de marfă. 

În domeniul energiei,  Comisia a pus un accent deosebit pe modernizarea și 
extinderea  infrastructurii energetice a Europei, precum și pe interconectarea 
transfrontalieră a rețelelor în scopul îndeplinirii obiectivelor energetice de bază ale 
Uniunii: competitivitate, durabilitate și securitatea aprovizionării. Comisia a apreciat 
că acțiunea la nivelul Uniunii este vitală pentru funcționarea solidarității dintre statele 
membre, finalizarea pieței interne a energiei și conectarea la rețeaua europeană a 
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regiunilor izolate, pentru realizarea rutelor de aprovizionare sau transport și a surselor 
de energie alternative, precum și pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile 
care să concureze cu sursele tradiționale.  

Noile orientări TEN-E propuse de Comisie vizează:  
- crearea celor mai bune condiții pentru dezvoltarea unor proiecte de 

infrastructură energetică prin care să se sprijine integrarea completă a pieței interne a 
energiei; 

- identificarea unui număr limitat de coridoare și zone transeuropene 
prioritare care au ca obiect rețelele de electricitate și gaze naturale, precum și 
infrastructura de transport al petrolului și al dioxidului de carbon, pentru care 
măsurile la nivel european sunt cele mai justificate; 

- optimizarea procedurilor de acordare a autorizațiilor; 
- facilitarea reglementării proiectelor de interes comun din domeniul 

electricității și al gazului prin alocarea transfrontalieră a costurilor;  
- asigurarea implementării proiectelor de interes comun, prin acordarea 

sprijinului financiar necesar.  
În materia infrastructurilor digitale, Comisia a argumentat că noile 

orientări au ca scop stabilirea obiectivelor și a priorităților avute în vedere pentru 
rețelele de bandă largă și pentru infrastructurile de servicii digitale din domeniul 
telecomunicațiilor. În acest sens, acțiunea la nivelul UE contribuie la identificarea 
proiectelor de interes comun care să soluționeze blocajele importante în calea 
dezvoltării unei piețe digitale unice, inclusiv lipsa investițiilor în rețelele de bandă 
largă în Europa. În opinia Comisiei, blocajele din cadrul serviciilor digitale se referă 
în principal la absența interoperabilității tehnice, care face ca servicii publice online 
esențiale să se oprească la graniță. Nu există proprietari naturali ai infrastructurilor de 
servicii interoperabile europene, iar statele membre sau investitorii privați nu asigură 
implementarea acestor servicii într-un cadru interoperabil.  

Toate aceste obiective avute în vedere de Comisie în cele trei domenii de 
acțiune a UE (transporturi, energie și telecomunicații) au nevoie de un cadru de 
politică în care să se realizeze, dar și de un instrument de finanțare, ambele fiind 
asigurate de noul mecanism numit Conectarea Europei (MCE).  În acest sens, 
Comisia a arătat că obiectivul principal al MCE este acela de a raționaliza și facilita 
sprijinul acordat de UE pentru proiectele de infrastructură, optimizând instrumentele 
deja existente, creând standarde de funcționare a acestora și exploatând eventualele 
sinergii dintre cele trei domenii.  

 
Astfel, propunerea de regulament de instituire a Mecanismului de 

Conectare a Europei (COM(2011 665) pentru perioada 2014-2020 va reuni cele trei 
proiecte de finanțare a infrastructurilor rețelelor transeuropene într-un singur 
instrument integrat. Comisia propune un buget general de 50 miliarde euro pentru 
acest mecanism în următorul cadru financiar multianual, din care 10 miliarde EUR 
sunt alocate din fondul de coeziune pentru infrastructura de transporturi: 9,1 miliarde 
euro pentru energie;  31,7 miliarde euro pentru transporturi și 9,2 miliarde euro 
pentru telecomunicații/tehnologie digitală. O parte nespecificată din aceste fonduri 
vor fi alocate instrumentelor financiare inovatoare în vederea sporirii bugetului UE 
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pentru facilitarea și atragerea investițiilor private destinate proiectelor de interes 
pentru Uniune. Regulamentul COM(2011) 665 ar permite Comisiei să transfere 
fonduri între sectoare în valoare de 40 miliarde euro (fără fondul de coeziune de 10 
miliarde menționat anterior).  

Argumentele Comisiei în favoarea creării instrumentului integrat pentru 
investiții în proiectele de infrastructură se axează în principal pe: 

 tendința descendentă a cheltuielilor cu infrastructura înregistrată în 
ultimul deceniu; 
 necesitatea de interconexiuni fizice transfrontaliere în vederea sprijinirii 

pieței unice, în special în noile state membre; și 
 beneficiile unui fond unic pentru infrastructuri și ale unui singur cadru 

financiar pentru simplificarea infrastructurii de finanțare și realizarea 
economiilor de scară prin  interdependența trans-sectorială.  

Comisia a arătat că simplificarea actualului cadru de reglementare din 
domeniul finanțării infrastructurii de rețele transeuropene ar consta în: 

 alinierea indicatorilor de performanță la obiectivele strategiei Europa 
2020; 

 flexibilitate între sectoarele bugetare; 
 gestionare centralizată, posibilă prin crearea unei agenții executive; 
 instrumente comune de finanțare; 
 criterii comune de alocare; 
 cerințe comune pentru acordarea de asistență financiară; și 
 vizibilitatea comună a programelor anuale de lucru.  
Propunerea de regulament stabilește ratele procentuale de co-finanțare 

pentru diferitele tipuri de proiecte eligibile, precum și termenele și condițiile pentru 
mecanismele de finanțare, programare și control și pentru procedurile de 
monitorizare.  

Pentru rețelele de transporturi, Comisia estimează că statele membre 
trebuie să investească 500 miliarde euro în perioada 2014-2020, iar MCE ar urma: 

- să co-finanțeze proiectele care ajută la eliminarea discontinuităților din 
rețeaua primară TEN-T; 

- să se focalizeze asupra finalizării verigilor transfrontaliere lipsă, 
înlăturând blocajele și promovând transportul intermodal în vederea sprijinirii 
creșterii pe piața unică a UE; 

- să faciliteze acordarea de asistență financiară pentru proiectele 
transfrontaliere care implică statele terțe; 

- să finanțeze lucrările axate în principal pe căile ferate și proiectele care 
promovează intermodalitatea; 

- să stabilească prioritățile programului la nivel orizontal – coridoarele 
care vor constitui un instrument de sprijinire a punerii în aplicare și a proiectelor pre-
identificate care ar putea fi finanțate de program; și 

- să includă jaloane, obiective, indicatori și proceduri de monitorizare 
pentru TEN-T în fișa financiară legislativă din anexă.  
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În domeniul energiei Comisia a identificat coridoarele și zonele prioritare 
de infrastructură pentru transportul de gaze și electricitate, rețele inteligente, 
autostrăzi electrice, rețele  transfrontaliere pentru transportul de dioxid de carbon, 
precum și rețele de transport petrolier. În acest sens, Comisia a estimat că dintr-o 
investiție de aproximativ 1000 miliarde euro în infrastructura energetică a Uniunii 
până în 2020, 200 de miliarde de euro ar fi necesare numai pentru investițiile în 
rețelele de gaz și electricitate de importanță europeană: 100 de miliarde euro furnizate 
de piață fără ajutor, în timp ce pentru restul de 100 de miliarde euro va fi nevoie de o 
intervenție publică pentru a identifica și mobiliza investițiile necesare. 

În privința sectorului de telecomunicații (adică servicii și rețele digitale), 
Comisia a argumentat că intervenția este necesară în vederea realizării obiectivelor 
stabilite în Agenda Digitală  Europeană, inclusiv acoperirea universală la 30 Mbps în 
bandă largă și conectarea a cel puțin 50 % din gospodării cu viteze mai mari de 100 
Mbps, până în 2020. Comisia a subliniat că actualele proiecte de investiție în rețelele 
în bandă largă nu sunt suficiente pentru atingerea acestor obiective.  

Propunerea Comisiei are în vedere proiectele de interes comun destinate să 
elimine blocajele din telecomunicații care împiedică realizarea pieței unice. Acestea 
sunt în genere de două tipuri: acelea care facilitează realizarea rețelelor de 
telecomunicații pan-europene și cele care sprijină investițiile menite să acopere 
golurile lăsate de piețele locale.  

Prioritățile sunt: exploatarea rețelelor ultrarapide în bandă largă; utilizarea a 
30 Mbps în bandă largă în zonele în care acest lucru este puțin probabil a fi asigurat 
de piețele locale; sprijinirea platformelor primare pentru infrastructurile de servicii 
digitale și coordonarea telecomunicațiilor cu celelalte rețele de infrastructuri.  

Poziția României cu privire la crearea mecanismului Conectarea Europei 
În memorandumul Guvernului privind poziţia României referitoare la 

propunerile legislative privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii 2014-
2020 s-a subliniat, printre altele, că România apreciază menţinerea la un nivel 
adecvat a alocărilor aferente Fondului de Coeziune, considerând că, împreună cu 
crearea unui nou instrument de finanţare a infrastructurii europene de transport, 
energie şi TIC, respectiv mecanismul Conectarea Europei propunerea Comisiei 
răspunde obiectivului naţional de asigurare şi în viitoarea perioadă de programare o 
finanţare importantă a infrastructurii, domeniu care continuă să reprezinte principala 
nevoie de dezvoltare la nivel naţional. România nu susţine realocarea sumei de 10 
miliarde Euro din Fondul de Coeziune către Mecanismul Conectarea Europei. 

Totodată, se arăta că România susţine propunerea Comisiei Europene 
privind crearea unui instrument de finanţare a proiectelor pan-europene menite a crea 
valoare adăugată la nivelul întregii Uniuni. Cu toate acestea, în vederea realizării 
acestui obiectiv, este necesară asigurarea unei echităţi între statele membre în 
ceea ce priveşte proiectele eligibile în cadrul acestui instrument, fiind necesară o 
abordare echilibrată a portofoliului de proiecte la nivelul teritoriului Uniunii. 

În ceea ce priveşte înfiinţarea Mecanismului Conectarea Europei în 
domeniul transporturilor, România susţine iniţiativa Comisiei Europene, însă 
consideră că anumite aspecte aferente acestui regulament ar trebui reevaluate. Astfel, 
în ceea ce priveşte lista proiectelor care beneficiază de finanţare, România nu 
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agreează criteriile utilizate de Comisie pentru definirea coridoarelor şi propune 
următoarele variante: 

- eliminarea listei din propunerea de regulament şi introducerea de 
criterii clare pentru solicitările de proiecte, sau 

- stabilirea listei de proiecte numai în urma consultării cu statele 
membre, în vederea identificării nevoilor reale de dezvoltare din fiecare ţară.  

România consideră că dezvoltarea infrastructurii rutiere este în 
continuare o prioritate şi consideră că accentul pus numai pe dezvoltarea 
celorlalte moduri de transport creează un dezavantaj la nivel naţional. 

Referitor la realocarea sumei de 10 miliarde Euro din Fondul de 
Coeziune către Facilitatea Conectarea Europei pentru finanţarea reţelei trans-
europene centrale de transport, România consideră că această sumă poate fi 
utilizată mult mai eficient prin Programul Operaţional Sectorial de Transport. 

În domeniul energiei, alocarea de fonduri pentru infrastructura 
energetică este favorabilă României, care a susţinut, pe parcurs, necesitatea alocării 
de fonduri europene dedicate. Instrumentul pentru energie este primul care oferă 
posibilitatea co-finanţării proiectelor de infrastructură energetică fizică din bugetul 
Uniunii (TEN-E finanţând studii de fezabilitate).  

Accesarea fondurilor se va putea face însă pe principiul proiectelor 
transfrontaliere de interes european, aşadar selectarea acestora nu va depinde exclusiv 
de România.  

România este favorabilă alocării de fonduri pentru proiectele de interes 
comun pentru implementarea reţelelor în bandă largă şi a infrastructurilor de servicii 
digitale.  

Aceste proiecte vor contribui la sporirea competitivităţii economiei 
europene, inclusiv a IMM-urilor, vor promova interconectarea și interoperabilitatea 
reţelelor naţionale, precum şi accesul la reţelele respective şi vor sprijini dezvoltarea 
unei pieţe digitale unice. 

În nota sa din 21 octombrie 2011 Ministerul Afacerilor Europene s-a atras 
atenția asupra faptului că delegarea către Comisie - privind selectarea proiectelor care 
beneficiază de finanţare -  pe durată nedeterminată restrânge prerogativele statelor 
membre şi extinde puterile de legiferare ale Comisiei, inclusiv posibilitatea de a 
modifica lista proiectelor de interes comun prin procedura actelor delegate. În 
procedura actelor delegate rolul statelor membre este mai mult unul consultativ, iar 
Comisia are rolul decizional.   

Totodată, s-a subliniat că, având în vedere propunerea Comisiei privind 
gestionarea centralizată pentru cele trei sectoare prin intermediul unei agenţii 
executive la nivelul UE, există oportunitatea înfiinţării (reorganizării în cadrul 
instituţiilor deja existente) a unei structuri similare la nivelul administraţiei româneşti. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 


