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Punctele de strangulare a traficului de pe râuri, fluvii și canale împiedică 
reorientarea traficului de mărfuri dinspre transportul rutier către transportul 
pe căile navigabile interioare  

Potrivit unui raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, eforturile finanțate de UE care vizează 
reorientarea traficului european de mărfuri dinspre transportul rutier către transportul pe căile navigabile 
interioare nu au înregistrat decât progrese slabe în ultimii 15 ani. Curtea afirmă că proiectele cofinanțate de UE în 
cadrul strategiei de intensificare a utilizării căilor navigabile interioare nu au fost implementate în mod eficace. 
Transportul pe căile navigabile interioare nu a câștigat teren ca alternativă la transportul rutier, iar navigabilitatea 
nu a fost îmbunătățită. 

„O singură navă de transport de mărfuri poate transporta încărcătura a sute de camioane, contribuind astfel la 
descongestionarea drumurilor și reducând poluarea și numărul de accidente pe întreg teritoriul UE. Reorientarea traficului de 
mărfuri dinspre transportul rutier către rețeaua de râuri, fluvii și canale poate aduce beneficii pentru toți cetățenii europeni. Cu 
toate acestea, deși acest mod de transport a fost declarat o prioritate de către UE cu mai mult de 10 ani în urmă, el a rămas în 
urma transportului rutier și feroviar”, a declarat doamna Iliana Ivanova, membra Curții responsabilă de acest raport. „Dacă ne 
dorim o Europă conectată, cu o strategie de transport durabil, atunci UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru a ameliora 
navigabilitatea râurilor, a fluviilor și a canalelor sale și pentru a se ajunge la o distribuție mai echilibrată a opțiunilor între 
transportul rutier, feroviar și fluvial.” 

Impactul scăzut al finanțării acordate de UE asupra dezvoltării transportului pe râuri, fluvii și canale în Europa este un rezultat al 
faptului că nu s-a reușit eliminarea punctelor de strangulare a traficului de pe aceste cursuri de apă. Eliminarea lor este o 
condiție esențială a strategiilor UE de dezvoltare a transportului pe căile navigabile interioare. Aceste puncte de blocaj includ 
poduri care nu sunt suficient de înalte, ecluze ineficiente și secțiuni ale cursurilor de apă care nu sunt suficient de late pentru 
volumul de trafic. 

Statele membre au acordat o atenție limitată căilor navigabile interioare, deși Comisia declarase încă din 2001 că acestea 
constituie o prioritate în vederea reorientării traficului dinspre transportul rutier către moduri de transport mai ecologice. Costul 
eliminării tuturor punctelor de strangulare a traficului fluvial situate pe rețeaua transeuropeană depășește cu mult fondurile 
disponibile din bugetul UE. Pentru a remedia acest deficit, este nevoie de fonduri suplimentare din surse naționale și/sau 
private. De asemenea, Curtea a constatat că nu exista nicio strategie globală coerentă între statele membre conectate prin 
principalele coridoare navigabile și că strategiile UE nu acordaseră o atenție suficientă aspectelor legate de întreținerea 
cursurilor navigabile și nici considerațiilor politice și de mediu. 

Pentru a se îmbunătăți eficacitatea finanțării acordate de UE pentru transportul pe căile navigabile interioare, Curtea 
recomandă următoarele: 
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• statele membre ar trebui să acorde prioritate proiectelor legate de căi navigabile interioare care oferă cele mai mari și 
mai rapide beneficii; 

• Comisia ar trebui să își concentreze finanțarea asupra proiectelor pentru care există deja planuri avansate vizând 
eliminarea punctelor de strangulare a traficului fluvial. 

Pentru a se îmbunătăți coordonarea între statele membre, Comisia ar trebui: 

• să desfășoare analize riguroase ale pieței potențiale și ale beneficiilor pe care le-ar putea aduce navigația interioară pe 
diferite sectoare ale cursurilor navigabile și să coordoneze între statele membre punerea în aplicare a rețelei centrale 
TEN-T;  

• să stabilească împreună cu statele membre  o serie de obiective specifice și realizabile pentru eliminarea punctelor de 
strangulare a traficului; 

• să consolideze baza legală cu scopul de a extinde cerințele de raportare legate de navigabilitatea cursurilor de apă și de 
a solicita statelor membre să elaboreze într-un mod coordonat planuri naționale de întreținere a căilor navigabile 
interioare. 

Note către editori 

Jumătate din populația Europei locuiește în apropierea coastei sau a unor căi navigabile interioare și majoritatea 
centrelor industriale europene sunt accesibile pe căi de navigație interioară. Alături de transportul rutier și de cel 
feroviar, transportul pe căile navigabile interioare reprezintă unul dintre principalele trei moduri de transport 
terestru. Mărfurile sunt transportate cu nave pe canale, râuri, fluvii și lacuri între diferite porturi interioare și cheiuri. 
Navele de navigație interioară au o capacitate de încărcare echivalentă cu cea a mai multor sute de camioane. Ele 
pot aduce beneficii în ceea ce privește economiile de costuri, reducerea poluării și creșterea siguranței 
transporturilor. 

În cadrul acestui raport special (nr. 1/2015), intitulat „Transportul pe căile navigabile interioare în Europa: din 2001, 
nu s-au mai observat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește ponderea modală și condițiile de navigație”, 
Curtea a analizat dacă strategiile privind transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare au fost puse în aplicare 
în mod eficace de către Comisie și de statele membre. Curtea a evaluat dacă proiectele cofinanțate din bugetul UE 
au contribuit în mod eficace la creșterea ponderii modale a transportului de mărfuri pe căile navigabile interioare și 
la îmbunătățirea condițiilor de navigație și dacă strategiile UE privind transportul pe căile navigabile interioare erau 
coerente și se bazau pe analize cuprinzătoare și relevante. 

Auditul a constat într-o examinare a documentelor de politică și de strategie începând din 2001 și a inclus verificări la 
fața locului cu privire la realizările a 12 proiecte cofinanțate de fondurile structurale și din bugetul rețelei 
transeuropene de transport în Belgia, Republica Cehă, Germania și Ungaria, reprezentând aproximativ 90 % din 
cheltuielile pentru infrastructura de căi navigabile susceptibilă să fie finalizată până la sfârșitul anului 2013. 

În perioada 2007-2013, proiectele legate de transportul pe căi navigabile interioare din UE au beneficiat de finan țare 
în valoare totală de 1 278 de milioane de euro din partea instrumentului TEN-T (rețeaua transeuropeană de 
transport), a Fondului european de dezvoltare regională și a Fondului de coeziune. 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă constatările unor 
audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. 


