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Sinteză
I Marile proiecte de infrastructură joacă un rol esențial în realizarea rețelei

transeuropene de transport a UE. Începând din 2013, unul dintre obiectivele principale
ale UE este de a finaliza până în 2030 o „rețea centrală” de infrastructuri de transport
și, până în 2050, o „rețea globală” pentru a asigura accesibilitatea și conectivitatea
tuturor regiunilor din UE.

II Comisia Europeană este responsabilă pentru elaborarea și punerea în aplicare

a politicii în domeniul transporturilor la nivelul UE, pentru identificarea și sprijinirea
proiectelor de interes comun, precum și pentru gestionarea cofinanțării din partea UE
pentru aceste proiecte de mare anvergură, care sunt implementate de statele membre
și de promotorii de proiecte.

III Prezentul document nu este un raport de audit, ci este o analiză care se bazează în
principal pe informații publice sau pe materiale colectate în mod special în acest scop.
Analiza își propune să compare cadrul UE pentru realizarea marilor proiecte de
infrastructură cu cele ale altor țări examinate (Australia, Canada, Statele Unite, Elveția,
Franța și Norvegia), identificând astfel exemple de alte practici care ar putea fi utile
pentru Comisie și factorii de decizie la acordarea sprijinului viitor din partea UE. Acest
document de analiză va contribui, de asemenea, la reexaminarea în curs a
Regulamentului TEN-T.

IV Curtea a identificat cinci etape principale ale procesului de realizare a marilor

proiecte din domeniul transporturilor (definirea strategiei, coordonarea proiectelor,
selecția proiectelor în vederea finanțării, monitorizarea proiectelor și evaluarea ex post
a proiectelor). Pentru fiecare dintre aceste procese, Curtea prezintă informații cu
privire la principalele caracteristici ale cadrului UE. De asemenea, sunt descrise
deficiențele observate anterior în cadrul auditurilor Curții în contextul UE. În cazul
unora dintre deficiențele identificate, Curtea identifică exemple de alte practici pe care
le-a observat în țările examinate. Deși nu a auditat modul în care sunt aplicate
practicile respective, Curtea consideră totuși că ele ar putea contribui, prin concepția
lor, la remedierea acestor deficiențe, cu condiția să fie bine adaptate la contextul UE și
să fie aplicate în mod eficace.
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V Atunci când a plasat într-o perspectivă internațională deficiențele identificate în

cadrul UE, Curtea nu a identificat nicio practică în țările selectate care să poată
remedia deficiențele legate de procesul de definire a strategiei. În plus, cele mai multe
dintre cele șase proiecte cofinanțate de UE selectate pentru analiză prezintă abateri
mai mici între costurile reale și bugetele lor estimate decât valoarea de referință de la
nivel global pentru astfel de abateri. Cu toate acestea, în ceea ce privește procesele
legate de coordonare, selecție, monitorizare și evaluare ex post, Curtea consideră că
Comisia și factorii de decizie s-ar putea inspira din practicile observate în străinătate,
astfel cum sunt descrise în prezenta analiză. Același lucru este valabil și pentru
întârzieri, deoarece cele mai multe dintre cele șase proiecte cofinanțate de UE au
înregistrat, în medie, întârzieri mai mari decât proiectele comparabile desfășurate în
alte locuri din lume. Deși este posibil să nu poată fi transpuse direct în cadrul actual al
UE, aceste alte practici ar putea servi totuși drept bază pentru reflecție și, dacă este
necesar, ar putea fi adaptate la contextul UE.

VI În acest context, Curtea a identificat patru provocări pentru Comisie în ceea ce
privește sprijinul pe care îl va acorda în viitor pentru proiecte de anvergură din
domeniul transporturilor. Acestea provocări pot fi descrise după cum urmează:
o

Cum pot fi mai bine aliniate strategiile de transport ale UE și cele naționale și cum
se poate asigura o mai bună supraveghere a planificării și a implementării
proiectelor de-a lungul principalelor coridoare de transport?

o

Cum se poate asigura, în etapa de selecție a proiectelor, că există un control
suficient al analizelor cost-beneficiu? Cum ar putea Comisia să își revadă
abordarea utilizată pentru selectarea proiectelor și pentru alocarea fondurilor UE,
astfel încât să se reducă și mai mult sarcina administrativă pentru promotorii de
proiecte?

o

Cum se poate trece la o abordare bazată într-o mai mare măsură pe riscuri în
monitorizarea proiectelor cofinanțate de UE, extinzând totodată sfera acestui
exercițiu prin cerința ca promotorii de proiecte să raporteze și cu privire la
indicatorii de efect și la acceptarea de către părțile interesate?

o

Cum se poate asigura faptul că marile proiecte de infrastructură de transport
cofinanțate de UE sunt evaluate în mod sistematic ex post, cu accent mai degrabă
pe efectele obținute decât pe indicatorii financiari sau pe realizări?
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Introducere
Marile proiecte de infrastructură de transport

01 Marile proiecte de infrastructură de transport (denumite în continuare și

„proiecte de anvergură în domeniul transporturilor”) joacă un rol esențial în rețelele de
transport. Cu toate acestea, nici la nivel mondial, nici la nivelul UE nu există o definiție
general acceptată a acestui concept. Criteriul cel mai des utilizat este costul total al
proiectului: dacă este depășită o anumită cifră, atunci proiectul este considerat de
anvergură. Pragurile cel mai des utilizate sunt cel de 1 miliard de dolari americani 1
(aproximativ 830 de milioane de euro) și cel de 500 de milioane de euro 2.

Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

02 Obiectivul politicii UE în domeniul transporturilor este de a crea un spațiu comun

al transporturilor în întreaga Europă 3. Începând din anii ’90, unul dintre principalele
obiective operaționale a fost finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T),
care este o rețea la nivel european pentru transportul rutier, feroviar, pe căi navigabile
interioare, maritim și aerian de pasageri și mărfuri. Primele orientări TEN-T 4 s-au
concentrat pe o listă de „proiecte prioritare”, dintre care majoritatea pot fi considerate
proiecte de anvergură în domeniul transporturilor.

1

B. Flyvbjerg, „What you should know about megaprojects and why: an overview”, în Project
Management Journal, vol. 45, nr. 2, 2014, p. 6-19.

2

COST Action TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in
the European Union, 2010.

3

Articolele 170-172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), versiunea
consolidată (JO C 202, 7.6.2016, p. 47).

4

Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind
orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (JO L 228,
9.9.1996, p. 1).

7

03 În 2013, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un regulament

de
identificare a unei „rețele centrale” de infrastructuri de transport, inclusiv nouă
coridoare ale rețelei centrale, care să formeze coloana vertebrală a unei rețele
europene de transport multimodal durabil (a se vedea figura 1) și care să fie finalizată
până în 2030. În completare, dezvoltarea unei „rețele globale” urmărește să asigure
accesibilitatea și conectivitatea tuturor regiunilor din UE, inclusiv a regiunilor
îndepărtate, insulare și ultraperiferice, termenul de finalizare pentru aceasta fiind
anul 2050. Acest regulament TEN-T este în curs de reexaminare 6.
5

5

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de
transport (JO L 348, 20.12.2013, p. 1). Acest regulament a fost actualizat la 14 iulie 2021
prin Regulamentul (UE) 2021/1153 al Parlamentului European și al Consiliului din
7 iulie 2021 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei (JO L 249,
14.7.2021, p. 38).

6

Articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene
de transport (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).
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Figura 1 – Coridoarele rețelei centrale TEN-T

REGULAMENTUL (UE) nr. 1316/2013, JO L 348, 20.12.2013

Sursa: Comisia Europeană, decembrie 2020.

04 Marile proiecte din domeniul transporturilor au o importanță strategică pentru

finalizarea rețelei centrale TEN-T, fiind esențiale pentru eliminarea blocajelor și crearea
conexiunilor care lipsesc, adesea localizate pe tronsoane transfrontaliere. Întrucât
impactul lor preconizat asupra rețelei de transport este foarte ridicat, aceste proiecte
sunt adesea considerate „vectori de schimbare” cruciali pentru viitoarele fluxuri de
transport de călători și de marfă 7. Atunci când vizează moduri de transport mai
ecologice și mai durabile, cum ar fi transportul feroviar, ele reprezintă, de asemenea,
o piatră de temelie a politicilor care urmăresc realizarea transferului modal (și anume,
trecerea de la un mod de transport la altul) și îndeplinirea obiectivelor climatice și de
mediu definite de inițiativa Pactului verde european 8.

7

Omega Centre, Mega projects. Executive Summary, decembrie 2012, p. 16-17.

8

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pactul verde european,
COM(2019) 640 final din 11 decembrie 2019.
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Planificarea și implementarea politicii în domeniul
transporturilor și a marilor proiecte de infrastructură
cofinanțate de UE

05 Comisia Europeană, în special Direcția Generală Mobilitate și Transporturi

(DG MOVE), este responsabilă de elaborarea și implementarea politicii în domeniul
transporturilor la nivelul UE. Această misiune se concretizează în principal prin
emiterea de documente de politică, precum și de propuneri legislative. În ceea ce
privește rețeaua TEN-T, rolul Comisiei este de a stabili orientări, de a identifica și
a sprijini proiectele de interes comun și de a pune în aplicare măsuri pentru a asigura
interoperabilitatea 9. Un comitet (Comitetul TEN-T), în care sunt reprezentate statele
membre, asistă Comisia și emite avize obligatorii cu privire la propunerile legislative ale
Comisiei referitoare la acte de punere în aplicare 10.

06 Alte direcții generale ale Comisiei pot fi și ele implicate în activități legate de

marile proiecte din domeniul transporturilor, în special atunci când acestea solicită
cofinanțare din partea UE (a se vedea, de asemenea, punctul 10). De exemplu, Direcția
Generală Mediu (DG ENV) poate examina dacă cererile de finanțare respectă cadrul
juridic al UE în materie de mediu, inclusiv dacă părțile interesate sunt implicate așa
cum se prevede.

07 Statele membre sunt responsabile de elaborarea propriilor strategii sau planuri

naționale pentru infrastructura de transport, în conformitate cu obiectivele convenite
la nivelul UE (a se vedea punctul 03). Tot ele sunt cele care decid ce proiecte sunt
construite și cum sunt acestea implementate și finanțate. Autoritățile naționale
furnizează evaluările necesare ale impactului asupra mediului și autorizațiile de
construcție.

08 În fine, promotorii de proiecte, stabiliți fie ca entități de implementare

a proiectelor la nivelul statelor membre, fie ca asociații în participațiune
transfrontaliere, sunt responsabili pentru desfășurarea efectivă a acestor mari proiecte
de infrastructură.

9

Articolul 171 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), versiunea
consolidată (JO C 202, 7.6.2016, p. 47).

10

Articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene
de transport (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

10

Cofinanțarea din partea UE pentru marile proiecte de
infrastructură de transport

09 Granturile UE pentru marile proiecte de infrastructură de transport pot fi
finanțate din două surse principale:
o

fondurile structurale și de investiții europene („fondurile ESI”), care includ Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune și a căror gestiune
este partajată între Comisie și statele membre. Pentru aceste fonduri, Direcția
Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) din cadrul Comisiei aprobă
programele de investiții, concepute de statele membre, și monitorizează punerea
lor în aplicare. Decizia de a cofinanța proiecte specifice este delegată autorităților
de management naționale sau regionale; și

o

programul TEN-T și Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) 11,
gestionate direct de Comisie, care se ocupă de acordarea granturilor și de
monitorizarea execuției lor. Activitățile de gestionare a granturilor sunt
desfășurate de Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), în
numele DG MOVE.

10 Întrucât marile proiecte din domeniul transporturilor nu sunt definite ca

o categorie separată în cadrul juridic al UE, nu sunt disponibile date complete cu
privire la cuantumul cofinanțării de care au beneficiat din partea UE. În
perioada 2007-2020, din bugetul UE s-au alocat peste 109 miliarde de euro pentru
proiecte de infrastructură de transport din rețeaua TEN-T (de toate dimensiunile).
Tabelul 1 prezintă în detaliu această alocare pentru ultimele două perioade ale
cadrului financiar multianual (CFM), precum și propunerea actuală pentru
CFM 2021-2027. Cofinanțarea din partea UE poate reprezenta până la 85 % din
costurile eligibile totale ale proiectelor 12, diferența fiind suportată de la bugetele
naționale sau din alte surse.

11

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei (JO L 348,
20.12.2013, p. 129).

12

În ceea ce privește MIE, a se vedea articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de înființare a
Mecanismului pentru Interconectarea Europei (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).
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Tabelul 1 – Alocările din bugetul UE pentru proiecte de infrastructură de
transport din cadrul rețelei TEN-T în perioada 2007-2020 și sumele
planificate pentru perioada 2021-2027 (în miliarde de euro)
Programul de
finanțare
FEDR și Fondul de
coeziune/fondurile
ESI
TEN-T/MIETransporturi
Total

2007-2013

2014-2020

Total

2021-2027

44,2

33,3

77.5

De stabilit în
programele
operaționale

8,0

24,2

32,2

25,7

52,2

57,5

109,7

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor aflate la dispoziția publicului. În 2014, programul
MIE a înlocuit programul TEN-T.

11 Pe lângă aceste programe finanțate din bugetul UE, Banca Europeană de Investiții
a acordat împrumuturi în valoare de 150,6 miliarde de euro pentru proiecte de
transport în UE în perioada 2007-2020.

Audituri și analize anterioare efectuate de Curte

12 În ultimii ani, Curtea a publicat mai multe rapoarte de audit și documente de

analiză cu privire la politica UE în domeniul transporturilor, inclusiv cu privire la marile
proiecte de infrastructură de transport (a se vedea anexa I).

13 În 2020, Curtea s-a aplecat mai precis asupra modului în care Comisia gestionează

marile proiecte de infrastructură de transport cofinanțate de UE 13. Au fost examinate
mai multe astfel de proiecte cu impact transfrontalier, situate pe șapte dintre cele
nouă coridoare ale rețelei centrale TEN-T. Costul total al fiecăruia dintre aceste
proiecte depășea 1 miliard de euro. Prezentul document de analiză este o ocazie de
a aprofunda examinarea proceselor implicate și de a le compara cu cele din alte țări.

13

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”.

12

Obiectivul, sfera și abordarea
documentului de analiză
14 Prezentul document de analiză oferă informații utile părților interesate și

publicului, plasând într-un context internațional procesele utilizate pentru punerea în
practică a marilor proiecte din domeniul transporturilor cofinanțate de UE.
Documentul va contribui, de asemenea, la reexaminarea în curs a
Regulamentului TEN-T.

15 Prezentul document nu este un raport de audit, ci este o analiză care se bazează
în principal pe informații publice sau pe materiale colectate în mod special în acest
scop. Analiza urmărește să compare cadrul UE pentru realizarea marilor proiecte de
infrastructură cu cele ale altor țări selectate în acest scop, identificând astfel exemple
de alte practici care ar putea fi utile pentru Comisie și pentru factorii de decizie la
acordarea sprijinului viitor din partea UE.

16 Astfel, Curtea a identificat cinci etape principale ale procesului de realizare

a marilor proiecte din domeniul transporturilor (a se vedea tabelul 2). Procesele
adoptate la nivelul UE au fost apoi comparate cu procesele similare existente în țările
examinate, ținându-se seama de caracteristicile recomandate la nivel internațional
pentru o implementare eficientă și eficace a proiectelor (de exemplu, de către FMI sau
OCDE – a se vedea anexa II). În ceea ce privește procesele de selecție, de monitorizare
și de evaluare ex post, analiza Curții s-a concentrat pe granturile MIE (a se vedea
punctul 10). Curtea a analizat, de asemenea, respectarea costurilor și a calendarelor –
în comparație cu cele convenite inițial la momentul deciziei de a construi proiectul –
pentru șase mari proiecte din domeniul transporturilor cofinanțate de UE, analiza fiind
realizată în raport cu un set de date de referință gestionat de un expert extern. Acest
set de date include informații cu privire la câteva sute de proiecte de transport
implementate în diferite țări din lume (a se vedea anexa III).
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Tabelul 2 – Procesele care au făcut obiectul analizei Curții
Proces

Obiectivele procesului

Cadrul UE relevant pentru
analiză

Definirea strategiei

Elaborarea unui plan
strategic pe termen lung
în domeniul
transporturilor

Documente de politică și
orientările TEN-T în
vigoare

Coordonarea între
proiecte

Planificarea și
implementarea
coordonate ale
proiectelor interconectate
și armonizarea strategiilor
de transport între
diferitele nivelurile de
guvernanță

Rolul coordonatorilor UE
și instrumentele juridice
disponibile

Selectarea proiectelor
pentru finanțare

Prioritizarea cofinanțării
pentru proiectele cu cea
mai mare valoare
adăugată, limitând în
același timp sarcina
administrativă pentru
promotorii de proiecte

Selectarea acțiunilor
propuse pentru finanțare
prin MIE

Monitorizarea proiectelor
finanțate

Monitorizarea progreselor
înregistrate în
implementarea
proiectelor, cu accent pe
riscurile legate de
implementare și pe
urmărirea performanței
din perspectiva realizărilor
și a efectelor

Monitorizarea execuției
granturilor MIE

Evaluarea ex post
a proiectelor finanțate

Evaluarea efectelor
proiectelor cofinanțate
odată ce acestea au intrat
în funcțiune, pentru a se
asigura o mai bună
răspundere de gestiune și
transparență cu privire la
utilizarea fondurilor
publice și pentru a se
trage învățăminte pentru
viitor

Evaluări ex post ale
proiectelor sprijinite prin
MIE

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza recomandărilor OCDE și ale FMI.

14

17 Pentru fiecare dintre aceste cinci procese, Curtea prezintă în următoarea secțiune
informații cu privire la principalele caracteristici ale cadrului UE. Sunt descrise apoi
deficiențele pe care Curtea le-a observat în trecut în urma auditurilor sale realizate la
nivelul UE, deficiențe care pot apărea în cazul marilor proiecte de infrastructură de
transport de oriunde din lume. În cazul unora dintre aceste deficiențe, Curtea
identifică exemple relevante de practici pe care le-a observat în țările examinate. Deși
nu a auditat modul în care sunt aplicate practicile respective, Curtea consideră totuși
că ele ar putea contribui, prin concepția lor, la remedierea acestor deficiențe, cu
condiția să fie bine adaptate la contextul UE și să fie aplicate în mod eficace.

18 În scopul documentului de analiză, Curtea a selectat patru țări din afara UE, și

anume Australia, Canada, Elveția și Statele Unite ale Americii. Ele diferă în ceea ce
privește suprafața, populația, topografia și patrimoniul lor de infrastructură (a se
vedea anexa IV). Aceștia sunt factori importanți care influențează configurația rețelei
de infrastructură. De exemplu, Australia dispune de cel mai mare număr de kilometri
de rețea rutieră și feroviară pe cap de locuitor, situație care poate fi explicată printr-o
populație scăzută și o suprafață mare. În același timp, în cele patru țări, nivelul de
competitivitate al infrastructurii lor de transport 14 este similar și există un sistem de
guvernanță pe mai multe niveluri în cadrul căruia entitățile federale implementează
mari proiecte de infrastructură în cooperare cu autoritățile regionale sau locale.

14

Forumul Economic Mondial, Global Competitiveness Report 2019.

15

19 În plus, Curtea a inclus în analiza sa Norvegia și Franța, țări cu o experiență vastă
în evaluările ex post ale marilor proiecte din domeniul transporturilor, subliniată
adesea în studii asupra politicilor și în literatura academică 15.

20 Ca punct de plecare pentru prezentul document de analiză, Curtea a utilizat

observațiile formulate în rapoarte anterioare ale sale, cum ar fi cel din 2020 privind
infrastructurile de transport din UE 16, precum și poziția Comisiei cu privire la
recomandările din rapoartele respective (a se vedea anexa V). Analiza Curții s-a bazat
totodată pe interviuri și consultări cu:
o

reprezentanți ai Comisiei Europene (DG ENV, DG MOVE și DG REGIO), ai CINEA și
ai Băncii Europene de Investiții;

o

reprezentanți ai administrațiilor publice de resort și ai organismelor responsabile
cu realizarea marilor proiecte de transport în țările examinate;

o

experți în domeniu (a se vedea anexa VI).

21 Acest document de analiză nu abordează procesele detaliate de planificare și

construcție pentru proiecte individuale, deoarece acestea țin adesea de
responsabilitatea promotorilor de proiecte, și nu a entității publice care le
cofinanțează. În mod similar, Curtea nu acoperă aspecte legate de exploatarea și
întreținerea infrastructurii după darea în funcțiune a acesteia (a se vedea figura 2).

15

Printre altele: Forumul Internațional al Transporturilor, Ex-Post Assessment of Transport
Investments and Policy Interventions, 28.2.2017; D. Meunier, M. Welde, „Ex-post
evaluations in Norway and France”, în Transportation Research Procedia, volumul 26, 2017,
p. 144-155.

16

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”.
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Figura 2 – Cele cinci procese care sprijină realizarea unui proiect
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Proiect de
infrastructură
de transport

Faza de
planificare

Faza de
proiectare

Faza de
construcție

Evaluarea ex post
a proiectelor finanțate

Definirea strategiei
Exploatarea
infrastructurii
de transport

Faza de
predare

Livrarea proiectelor
de infrastructură de
transport
Monitorizarea
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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17

Analiză
Cele cinci procese analizate
Definirea strategiei

22 Marile proiecte din domeniul transporturilor necesită investiții masive și

implementarea lor acoperă perioade lungi de timp. Odată operaționale, este probabil
ca aceste proiecte să aibă un impact semnificativ asupra performanței rețelei de
transport timp de decenii, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre. Prin
urmare, este esențial ca astfel de proiecte să fie planificate ca parte a unei strategii sau
a unui plan mai larg privind infrastructura de transport.

23 Tabelul 3 oferă o privire de ansamblu asupra principalelor caracteristici

examinate în legătură cu definirea strategiei, dar și asupra deficiențelor specifice din
contextul UE, precum și exemple de alte practici identificate de Curte în țările
examinate.

Tabelul 3 – Definirea strategiei: principalele caracteristici, deficiențe în
contextul UE și alte practici din țările terțe
Caracteristici principale
UE

Australia

Canada

Statele
Unite

Elveția

Existență

Da

Da

Nu (în curs)

Da

Da

Aspecte
obligatorii și
aspecte
neobligatorii

Da

Da

Nu se aplică

Da

Da

Entitatea
responsabilă

Parlamentul
European și
Consiliul
(Regulamentul
TEN-T)
Comisia
(documente de
politică)

Legislatorul
federal și
ministerul
federal
(DITRDC1)

Ministerul
(Transports
Canada)

Legislatorul
federal și
ministerul
federal
(DETEC2)

Legislatorul
federal și
ministerul
federal
(DOT3)

Sferă de
aplicare

Pasageri și
marfă

Pasageri și
marfă

Nu se aplică

Pasageri și
marfă

Marfă
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Caracteristici principale
UE

Australia

Canada

Statele
Unite

Elveția

Priorități în materie de infrastructură
Finalizarea
rețelei

Da

Nu

Nu se aplică

Nu

Nu

Creșterea
capacității
rețelei
existente

Da

Da

Nu se aplică

Da

Da

Proiecte noi
sau de
modernizare

Ambele

Ambele

Nu se aplică

Modernizare

Ambele

Obiectiv
principal

Mediu,
conectivitate și
reducerea
deficitului de
infrastructură

Comerț

Nu se aplică

Mediu

Comerț

Estimări ale
nevoilor
financiare

Da

Nu

Nu se aplică

Da

Nu

Termen de
finalizare

Da

Nu

Nu se aplică

Nu

Nu

Alte practici identificate în țările examinate
Deficiențe în contextul UE

Obiective prea ambițioase în
raport cu finanțarea disponibilă

Australia

Canada

Elveția

Statele
Unite

Nicio practică
identificată

Nicio
practică
identificată

Nicio practică
identificată

Nicio
practică
identificată

1

Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications (Ministerul
Infrastructurii, Transporturilor, Dezvoltării Regionale și Comunicațiilor).

2

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (Ministerul Mediului,
Transporturilor, Energiei și Comunicațiilor).

3

Department of Transportation (Ministerul Transporturilor).

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

24 UE și toate țările examinate dispun de un cadru strategic global pentru

infrastructura de transport; excepție face totuși Canada, țară în care elaborarea unui
astfel de plan este în curs.

19

25 Atât în UE, cât și în țările examinate, cadrul respectiv este alcătuit dintr-un set de

aspecte obligatorii și aspecte neobligatorii. În UE, cadrul strategic în domeniul
transporturilor este definit prin așa-numitele „cărți albe”, publicate de Comisie
aproximativ o dată la zece ani. Acestea identifică principalele obiective strategice pe
care UE ar trebui să le atingă în sectorul transporturilor. Cea mai recentă carte albă
a fost publicată în 2011 17 și include obiective pentru 2020, 2030 și 2050. Comisia
elaborează și alte documente strategice, care completează obiectivele cărții albe
pentru anumite moduri de transport sau aspecte transversale. Recent, în decembrie
2020, Comisia a publicat o strategie pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă 18, cu
scopul de a actualiza obiectivele relevante pentru sectorul transporturilor din UE în
lumina Pactului verde (a se vedea punctul 04). Niciunul dintre aceste documente
strategice nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. În ceea ce privește proiectele
de infrastructură, definiția pe termen lung a rețelei de transport și cerințele minime
pentru proiectele care țin de aceasta sunt incluse în Regulamentul TEN-T din 2013,
care are forță juridică obligatorie (a se vedea punctul 03).

26 Strategiile UE și ale celorlalte țări diferă în ceea ce privește sfera și prioritățile în

materie de infrastructură. În timp ce documentele strategice ale UE vizează atât
finalizarea rețelei, cât și creșterea capacității acesteia, toate celelalte țări se
concentrează pe creșterea capacității rețelei existente. De exemplu, strategia Elveției
acordă în mod explicit prioritate modernizării proiectelor de infrastructură existente în
detrimentul construirii unora noi. Toate strategiile de transport, cu excepția celei din
Statele Unite, vizau atât transportul de pasageri, cât și pe cel de marfă.

27 Strategiile de transport examinate de Curte diferă, de asemenea, în ceea ce

privește obiectivele lor principale. Strategia UE în domeniul transporturilor este
dictată de considerente de mediu (inclusiv transferul modal), care au căpătat recent
o și mai mare importanță în contextul Pactului verde european (a se vedea punctul 25).
Strategia vizează, totodată, îmbunătățirea conectivității și eliminarea decalajelor în
materie de infrastructură dintre statele membre și regiuni. Curtea a identificat un
obiectiv de mediu similar, dar în acest caz definit în legislație, în cadrul elvețian.

17

Comisia Europeană, Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor,
COM(2011) 144 din 28 martie 2011.

18

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor: Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă –
înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului, COM(2020) 789 din
9 decembrie 2020.

20
Australia și Statele Unite își concentrează în schimb strategiile asupra necesității de
a îmbunătăți fluxurile comerciale interne și transfrontaliere.

28 Numai strategia UE și cea a Elveției includeau o estimare a investițiilor totale

necesare în proiectele de infrastructură de transport pentru a se îndeplini obiectivele
stabilite. În plus, strategia UE este singura care stabilește un termen-limită pentru
finalizarea întregii rețele (2030 pentru rețeaua centrală și 2050 pentru rețeaua
globală).
Obiective prea ambițioase în raport cu finanțarea disponibilă

29 În rapoarte anterioare

, Curtea a constatat că obiectivele strategice ale UE în
domeniul transporturilor – în special finalizarea rețelei centrale TEN-T până în 2030 —
erau prea ambițioase, printre altele în raport cu finanțarea disponibilă. De exemplu,
Curtea a constatat că era puțin probabil ca planul Comisiei de a tripla lungimea rețelei
feroviare de mare viteză până în 2030 să se realizeze și că ar trebui elaborat un plan
realist pe termen lung pentru construirea infrastructurii de care mai este nevoie.
19

30 Analiza Curții nu a identificat însă în țările selectate niciun exemplu de bună
practică pentru a remedia astfel de deficiențe.

Coordonarea între proiecte

31 Marile proiecte din domeniul transporturilor au un rol esențial în eliminarea

blocajelor și în crearea conexiunilor care lipsesc, adesea localizate în cazul UE pe
tronsoane transfrontaliere. Eficacitatea lor în ceea ce privește creșterea conectivității
rețelei depinde însă adesea de proiecte interconectate cum ar fi cele implementate de
diferite state membre de-a lungul unui coridor sau de liniile de acces feroviar la un
proiect de tunel. Acest lucru necesită alinierea între planurile UE și planurile naționale
pentru infrastructura de transport, precum și o planificare și implementare coordonată
pentru proiectele interconectate.

19

Documentul de analiză nr. 09/2018 al Curții de Conturi Europene: „Către un sector
performant al transporturilor în UE: provocările care trebuie abordate”, punctul 66;
Raportul special nr. 19/2018 al Curții de Conturi Europene: „O rețea feroviară europeană de
mare viteză: departe de a fi o realitate, rămâne fragmentată și ineficace”, punctul 23.

21

32 Tabelul 4 oferă o privire de ansamblu asupra principalelor caracteristici

examinate în legătură cu coordonarea marilor proiecte din domeniul transporturilor,
dar și asupra deficiențelor specifice din contextul UE, precum și exemple de alte
practici identificate de Curte în țările examinate.

Tabelul 4 – Coordonarea proiectelor: principalele caracteristici,
deficiențe în contextul UE și alte practici din țările terțe
Caracteristici principale
UE
Competența
de
a implementa
proiectele

27 de state
membre

Entitatea
responsabilă

Comisia
Europeană
împreună cu
coordonatorii
europeni

Deficiențe în contextul UE

Nealiniere între strategiile și
proiectele de infrastructură de
transport ale UE și cele ale
statelor membre

Australia

Canada

Elveția

Statele Unite

8 entități
subfederale
(state/
teritorii)

13 entități
subfederale
(provincii sau
teritorii)

În principal
federală

Ministerul
(DITRDC)

Ministerul
(Transports
Canada)

Ministerul
(Oficiul Federal
Ministerul
pentru
(DOT)
Transport,
FOT)

50 de entități
subfederale
(state)

Alte practici identificate în țările examinate
Australia

Nicio practică
identificată

Canada

Elveția

Statele Unite

Nicio practică
identificată

Planurile
regionale de
transport sunt
elaborate pe
baza unor
orientări
federale
detaliate și
sunt transmise
guvernului
federal
(punctul 36).

Planurile
regionale de
transport sunt
elaborate pe
baza unor
orientări
federale
detaliate și
sunt transmise
guvernului
federal
(punctul 36).
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Supraveghere limitată de către
Comisie a planificării și
a implementării proiectelor dea lungul coridoarelor

Rezerva de
proiecte este
propusă de
o agenție
independentă
(punctul 39).

Nicio practică
identificată

Nicio practică
identificată

Nivelul federal
participă în
calitate de
membru cu
drepturi
depline la
consiliile de
supraveghere
a proiectelor
pe care le
finanțează
(punctul 42).

Nivelul federal
participă în
calitate de
membru cu
drepturi
depline la
consiliile de
supraveghere
a proiectelor
pe care le
finanțează
(punctul 42).
Comisie
parlamentară
de
supraveghere
și comitete
consultative
înființate de
FOT
(punctul 43).

Nicio practică
identificată

Nicio practică
identificată

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

33 În UE, competența de a implementa proiecte aparține statelor membre. Situația
este similară în toate țările analizate, unde această competență revine entităților
subfederale (cum ar fi state sau provincii). Excepție face Elveția, unde nivelul federal
este direct responsabil pentru realizarea proiectelor privind rețeaua feroviară și părți
ale rețelei rutiere, restul fiind responsabilitatea cantoanelor. În consecință, au fost
dezvoltate instrumente și mecanisme de coordonare pentru a se asigura convergența
între prioritățile federale și cele subfederale.

34 În contextul UE, Comisia a numit în acest scop coordonatori europeni pentru

a facilita implementarea tuturor proiectelor de infrastructură de-a lungul fiecăruia
dintre cele nouă coridoare de transport ale rețelei centrale definite în Regulamentul
TEN-T. Acești coordonatori colaborează cu factori de decizie la nivel înalt și cu părțile
interesate de la nivel local din statele membre situate de-a lungul coridorului și
organizează reuniuni ale „forumului privind coridorul”, în cadrul căruia Comisia,
autoritățile naționale și regionale și părțile interesate discută prioritățile și prezintă
informații actualizate cu privire la proiectele planificate și la cele în curs.

23
Nealiniere între strategiile și proiectele de infrastructură de transport ale UE și cele
ale statelor membre

35 În UE, statele membre ar trebui să țină seama, în strategiile lor naționale de

transport, de prioritățile convenite la nivel politic pentru infrastructura de transport a
UE, astfel cum sunt definite în Regulamentul TEN-T 20. Nu există însă nicio obligație
legală în acest sens, iar în prezent statele membre nici măcar nu transmit Comisiei spre
informare planurile și programele lor naționale de transport. Acest lucru duce la un risc
de nealiniere între prioritățile strategice ale UE și cele ale statelor membre. Un studiu
recent 21 efectuat în numele Comisiei a evidențiat diferențe între sferele de aplicare ale
planurilor de transport aprobate de statele membre, precum și în ceea ce privește
gradul lor de coerență cu termenul-limită din 2030 stabilit pentru finalizarea rețelei
TEN-T. În astfel de condiții, devine dificil să se asigure coordonarea între proiecte. De
exemplu, o modificare a priorităților în Franța a amânat începerea lucrărilor la o linie
feroviară franceză de mare viteză. Acest proiect era programat, în contextul coridorului
atlantic, să se conecteze la proiectul feroviar din Țara Bascilor (Spania) aflat deja în
construcție 22.

36 Curtea a identificat o altă practică în Statele Unite, unde statele au obligația

legală de a include în planurile lor de transport un set minim de informații și de
analize definit la nivel federal. Nivelul federal oferă, de asemenea, îndrumări
metodologice detaliate cu privire la modul de efectuare a acestor analize, iar statele
transmit planurile lor guvernului federal pentru a permite o armonizare 23. O cerință
similară există și în Elveția 24.

20

Rezoluția Parlamentului European din 19 ianuarie 2017 referitoare la sectorul logisticii în UE
și la transportul multimodal pe noile coridoare TEN-T (2015/2348(INI)), JO C 242, 10.7.2018,
p. 15.

21

Panteia et al., Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans
and programmes in Member States, 2021.

22

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, caseta 1.

23

Fixing America's Surface Transportation Act (Legea FAST), secțiunea 8001 (49 USC 70202).

24

Sachplan Verkehr, secțiunea 1.2 „Kantonale Richtpläne”.

24
Supraveghere limitată de către Comisie a planificării și a implementării proiectelor
de-a lungul coridoarelor

37 În cadrul unor audituri anterioare

, Curtea a constatat că Comisia nu
supraveghea decât în mod limitat planificarea și implementarea proiectelor de-a lungul
coridoarelor. În acest sens, prioritățile statelor membre sunt stabilite în principal în
contextul național și, prin urmare, pot neglija tronsoanele transfrontaliere pe care se
află marile proiecte de infrastructură cofinanțate de UE. De exemplu, acesta a fost
cazul Tunelului de bază Brenner, unde Germania nu a acordat prioritate construirii
rutei de acces din nord la tunel, deși UE, împreună cu Austria și Italia, investiseră deja
în tunelul transfrontalier încă din 1986.
25

38 Această situație se explică și prin faptul că Regulamentul TEN-T nu identifică la

nivelul UE tronsoanele sau proiectele prioritare care să fie implementate de-a lungul
coridoarelor. În practică, o listă informală de proiecte specifice cărora statele membre
ar trebui să le dea prioritate este elaborată în contextul Forumului coridorului (a se
vedea punctul 33), reunind informațiile obținute de la statele membre și de la
promotorii de proiecte.

39 În Australia a fost identificată o altă practică: guvernul federal a înființat o agenție
independentă care propune o listă de proiecte de infrastructură considerate
prioritare (o „rezervă” de proiecte), pe baza unei analize independente a nevoilor
rețelei de transport (a se vedea caseta 1).

25

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, caseta 1 și punctul 24; Raportul special nr. 19/2018 al
Curții de Conturi Europene: „O rețea feroviară europeană de mare viteză: departe de a fi
o realitate, rămâne fragmentată și ineficace”, punctul 27; Raportul special nr. 08/2016 al
Curții de Conturi Europene: „Transportul feroviar de marfă nu este încă pe calea cea bună”,
punctul 85.

25

Caseta 1
Infrastructure Australia
În 2008, guvernul federal australian a înființat Infrastructure Australia, o agenție
cu rolul de a oferi consultanță independentă cu privire la investițiile în
infrastructură pentru toate nivelurile de guvernare, precum și pentru investitori și
promotorii de proiecte. Această agenție nu este un organism de finanțare. Ea este
independentă de guvern, dar este finanțată de acesta.
La fiecare cinci ani, agenția desfășoară audituri cu privire la infrastructura
strategică, în care prezintă o evaluare prospectivă a viitoarelor nevoi de
infrastructură ale Australiei. Pe această bază, ea elaborează un plan continuu
privind infrastructura, care se întinde pe 15 ani și conține recomandări vizând
posibile reforme în materie de politici și de guvernanță. De asemenea, agenția
menține o listă deschisă de priorități în materie de infrastructură, în care
figurează proiectele care ar aduce, în raport cu fondurile publice cheltuite, cea mai
mare valoare adăugată din perspectiva extinderii capacității rețelei. Această listă
include proiecte prezentate de state și teritorii, precum și proiecte identificate în
urma unei analize proprii.

40 În ceea ce privește implementarea proiectelor de-a lungul coridoarelor, Comisia

nu dispunea de mijloace juridice pentru a impune statelor membre să construiască sau
să modernizeze anumite tronsoane de-a lungul coridoarelor sau să facă acest lucru
până la o anumită dată, înainte de termenul fixat pentru 2030. Situația s-a schimbat în
2018, când Comisia a început să utilizeze decizii de punere în aplicare, care sunt
obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele membre în cauză. Aceste decizii
vizează să asigure faptul că există o aliniere între calendarele de lucru pentru diferitele
tronsoane ale unui proiect. Până în prezent, astfel de decizii au fost adoptate pentru
trei proiecte, și anume linia de mare viteză Rail Baltica din statele baltice și Polonia,
legătura navigabilă Sena-Escaut dintre Belgia și Franța și legătura feroviară de mare
viteză Evora-Mérida între Spania și Portugalia.

26

41 Întrucât consacră dreptul coordonatorilor europeni și al personalului Comisiei de

a participa în calitate de observatori la reuniunile organismelor de guvernanță
a proiectelor, aceste decizii de punere în aplicare au permis consolidarea modului în
care Comisia supraveghează finalizarea coridoarelor rețelei centrale de către statele
membre 26. Comisia poate lua însă astfel de decizii numai pentru proiectele care
vizează tronsoane transfrontaliere și numai cu aprobarea statelor membre în cauză.

42 Curtea a identificat alte două practici de supraveghere la nivel federal

a implementării proiectelor. În Australia și în Elveția, nivelul federal este reprezentat
ca membru cu drepturi depline în consiliile de supraveghere sau în comitetele
directoare ale proiectelor pentru care acordă finanțare. În Australia, dacă gradul de
coordonare transfrontalieră sau complexitatea proiectului o cer, guvernul federal
poate de asemenea să instituie o structură specifică pentru a supraveghea direct
etapele de planificare și construcție, până când infrastructura este predată statelor,
după finalizare, în vederea exploatării de zi cu zi.

43 În Elveția a fost înființată o comisie parlamentară permanentă de

supraveghere 27 pentru noua legătură feroviară prin Alpi (NRLA), care a necesitat
construirea mai multor tuneluri de bază (cum ar fi tunelul Gotthard). De asemenea,
Ministerul Federal al Transporturilor (FOT) din Elveția a creat comitete consultative
specifice în cadrul cărora cantoanele vizate și alte părți interesate pot discuta și
exprima orice problemă legată de implementarea proiectului. Potrivit autorităților
elvețiene, această abordare a permis tratarea încă dintr-un stadiu incipient
a problemelor ridicate de părțile interesate, a servit drept forum pentru găsirea de
soluții la problemele de implementare și a limitat recurgerea la proceduri judiciare
lungi și costisitoare, care tind să întârzie planificarea și construcția marilor proiecte de
transport. În cursul construcției sale, care a durat peste 20 de ani, proiectul NRLA a fost
implementat fără să existe o singură acțiune în instanță introdusă de autorități
subfederale sau de organizații neguvernamentale.

26

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, punctul 89.
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Articolul 19 din Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen EisenbahnAlpentransversale.
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Selectarea proiectelor pentru finanțare

44 Un proces riguros de selecție a proiectelor este esențial pentru a se identifica

acele proiecte cu cel mai mare impact potențial asupra rețelei și a capacității acesteia
și, prin urmare, cu cea mai mare valoare adăugată.

45 Tabelul 5 oferă o imagine de ansamblu a principalelor caracteristici examinate în
legătură cu procesul de selecție, dar și asupra deficiențelor specifice din contextul UE,
precum și exemple de alte practici identificate de Curte în țările examinate.

Tabelul 5 – Selectarea proiectelor: principalele caracteristici, deficiențe
în contextul UE și alte practici din țările terțe
Caracteristici principale
UE

Australia

Canada

Elveția

Statele Unite

Entitatea
responsabilă

Comisia
Europeană
împreună cu
agenția
executivă
(CINEA)

Ministerul
(DITRDC)

Ministerul
(Transports
Canada)

Ministerul
(FOT)

Cadrul de
finanțare

Mecanismul
pentru
interconectare
a Europei

Acorduri
naționale de
parteneriat

Fondul
național
pentru
coridoarele
comerciale

Programul
STEP de
Programele
extindere
TIGER/BUILD
a infrastructurii și INFRA
feroviare

Metoda de
selecție

Cerere
concurențială
de propuneri

Selecție din
lista
proiectelor
negociate
anterior cu
statele și
teritoriile

Cerere
concurențială
de propuneri

Cerere
concurențială
de propuneri

Cerere
concurențială
de propuneri

Periodicitatea
cererilor de
propuneri

Anuală și
multianuală

Nu se aplică

Cerere
continuă

Între patru și
cinci ani

Anuală

Nu

Da, în funcție
de
dimensiunea
proiectului

Nu

Da, în funcție
de
dimensiunea
proiectului

Proces specific
de selecție
pentru
proiectele
mari

Nu

Ministerul
(DOT)
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Alte practici identificate în țările examinate

Deficiențe în contextul UE
Control insuficient al analizelor
cost-beneficiu în etapa de
selecție a proiectelor

Australia

Canada

Elveția

Statele Unite

Promotorii de proiecte prezintă date brute, iar nivelul federal
reefectuează analiza ex ante (punctul 50).

Proiectele în
curs sunt
incluse
automat în
următorul
program de
Sarcina administrativă impusă
finanțare, până
de abordarea utilizată în materie la livrarea
finală,
de finanțare
independent
de ciclul de
viață de
cinci ani al
programului
(punctul 54).

O cerere de
finanțare în
două etape
reduce riscul
de sarcină
administrativă
împovărătoare
(punctul 51).

Proiectele sunt
finanțate din
fonduri
perpetue, iar
decizia de
finanțare
acoperă
întreaga sferă
a proiectului,
indiferent de
durata
implementării
(punctul 54).

Nicio practică
identificată

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

46 În cadrul programului MIE, Comisia selectează proiectele de infrastructură care

vor beneficia de cofinanțare din partea UE și stabilește contribuția financiară a Uniunii
pe baza unor cereri de propuneri periodice de tip concurențial.

47 Majoritatea celorlalte țări analizate utilizează, de asemenea, cereri concurențiale

de propuneri – cu periodicitate variabilă – pentru a selecta proiecte de infrastructură
de transport care să fie finanțate. Nu același lucru se întâmplă în Australia, unde
selecția proiectelor se face pornind de la o listă negociată anterior între nivelul federal
și state și teritorii.
Control insuficient al analizelor cost-beneficiu în etapa de selecție a proiectelor

48 În UE, dar și în Canada și Elveția, procesul de selecție nu depinde de dimensiunea
proiectului. În schimb, în Australia, marile proiecte de transport care solicită finanțare
federală de peste 160 de milioane de euro fac obiectul unor proceduri de selecție
specifice. Și Statele Unite impun cerințe specifice de selecție pentru proiectele care
depășesc un anumit cost, în funcție de programul de finanțare [de exemplu, pentru
proiectele INFRA (Infrastructure for Rebuilding America) se utilizează un prag de
aproximativ 80 de milioane de euro]. Acest lucru le permite să aplice controale
specifice atunci când selectează mari proiecte din domeniul transporturilor.

29

49 În rapoarte anterioare

, Curtea a constatat că planificarea și conceperea ex ante
a marilor proiecte de infrastructură de către statele membre și promotorii de proiecte
trebuiau să fie ameliorate, în special în ceea ce privește analizele cost-beneficiu.
Promotorii de proiecte și evaluatorii tind să utilizeze aceste analize doar pentru a bifa
o etapă administrativă obligatorie, și nu ca instrument care ar putea îmbunătăți luarea
deciziilor. În plus, Comisia nu a efectuat întotdeauna o analiză critică a acestor ipoteze
de planificare atunci când a acordat cofinanțare. Acesta a fost de exemplu cazul unui
tronson feroviar de mare viteză din Franța, pentru care UE a acordat cofinanțare, deși
analiza cost-beneficiu sugera că este probabil ca costurile socioeconomice ale
proiectului să depășească beneficiile 29.
28

50 Începând din 2015, Comisia a introdus o evaluare specifică, de către experți

externi specializați, a analizelor cost-beneficiu realizate pentru proiecte. Această
evaluare se bazează însă exclusiv pe informații conținute în propunerea de proiect. În
schimb, în toate țările analizate, promotorii marilor proiecte din domeniul
transporturilor trebuie să prezinte în cererile pe care le depun datele brute și analizele
utilizate pentru analiza cost-beneficiu pe care au realizat-o. Astfel, în etapa de selecție,
se poate proceda la o reefectuare a analizei socioeconomice și de rentabilitate
a proiectului, precum și la o verificare a temeiniciei datelor și a ipotezelor alese,
îmbunătățindu-se astfel luarea deciziilor.
Sarcina administrativă impusă de abordarea utilizată în materie de finanțare

51 Deși este adevărat că solicitarea de informații și analize suplimentare poate

contribui la robustețea procesului de selecție, acest lucru poate antrena în același timp
sarcini administrative adiționale pentru promotorii de proiecte, în special atunci când
propunerile lor de proiecte nu sunt selectate pentru finanțare. În Canada, pentru
a atenua acest risc, propunerile de proiecte pentru cofinanțare federală urmează
o abordare în două etape: promotorii de proiecte sunt invitați să depună o propunere
completă de proiect numai după ce documentul prin care și-au exprimat interesul
a fost aprobat (a se vedea caseta 2).
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Documentul de analiză nr. 09/2018 al Curții de Conturi Europene: „Către un sector
performant al transporturilor în UE: provocările care trebuie abordate”, punctul 75;
Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, punctul 46.

29

Raportul special nr. 19/2018 al Curții de Conturi Europene: „Rețeaua feroviară europeană
de mare viteză: departe de a fi o realitate, rămâne fragmentată și ineficace”, punctul 50.
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Caseta 2
Fondul național canadian pentru coridoarele comerciale
Fondul național pentru coridoarele comerciale dispune de un buget de
4,2 miliarde de dolari canadieni (2,9 miliarde de euro) pentru proiecte de
favorizare a comerțului care pot fi finalizate în următorii cinci ani. Selecția
proiectelor pentru o parte a fondului se desfășoară pe baza unei cereri continue
de propuneri, care nu prevede termene-limită pentru depunerea cererilor de
finanțare.
Procesul de depunere a cererilor de finanțare se desfășoară în două etape:
o

mai întâi, promotorii de proiecte trebuie să prezinte o manifestare
a interesului, cu informații limitate. Ei trebuie să demonstreze modul în care
un proiect răspunde obiectivului cererii de propuneri și să comunice
informații specifice și cantitative cu privire la sectoarele economice care ar
beneficia de proiect, cu privire la volumul preconizat al traficului și al
schimburilor comerciale, precum și cu privire la piețele internaționale pentru
care ar fi facilitat comerțul;

o

în al doilea rând, odată ce această manifestare a interesului a fost aprobată,
promotorii de proiecte sunt invitați să prezinte o propunere completă de
proiect, în termen de două luni.

52 Marile proiecte din domeniul transporturilor necesită o perioadă considerabilă de

implementare. De exemplu, durata medie de construcție preconizată pentru marile
proiecte din domeniul transporturilor cofinanțate de UE și examinate de Curte în
cadrul auditului său din 2020 a fost de 15 ani 30. Acest interval de timp nu include
perioada de planificare, în cursul căreia proiectul poate beneficia de asemenea de
cofinanțare din partea UE, pentru studii de exemplu.
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Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, punctul 45.
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53 Întrucât cofinanțarea din partea UE este organizată în jurul perioadei de șapte ani
a CFM, marile proiecte din domeniul transporturilor sunt adesea cofinanțate prin mai
multe granturi succesive, fiecare necesitând o nouă propunere de proiect și un nou
proces de selecție. Acest lucru duce la dublarea eforturilor 31 pentru promotorii de
proiecte și pentru autoritățile publice, mărind sarcina administrativă.

54 Două dintre țările analizate acordă sprijin financiar pe termen lung pentru marile
proiecte din domeniul transporturilor într-un mod diferit.

o

În Australia, ca o condiție prealabilă pentru finanțare, guvernul federal și statele și
teritoriile convin asupra unei liste de proiecte care să fie incluse într-un acord
național de parteneriat pe cinci ani. În cazul acestor proiecte, guvernul australian
acordă finanțare pentru o etapă specifică a proiectului, pe baza unei cereri din
partea entităților subfederale. Proiectele deja demarate în temeiul unui acord
anterior sunt incluse automat în următoarele acorduri de parteneriat, până la
finalizarea etapei finanțate și independent de ciclul de viață de 5 ani al acordului.

o

În mod similar, în Elveția, guvernul federal ia decizii de finanțare pentru proiecte
individuale în cadrul programelor de extindere a rețelei (STEP), care acoperă
perioade de cinci ani. Finanțarea acestor programe este direcționată prin două
fonduri gestionate la nivel central, unul pentru transportul feroviar și unul pentru
transportul rutier și cel local, care acoperă 100 % din cheltuielile proiectelor
selectate și sunt perpetue. Prin urmare, odată ce un anumit proiect feroviar sau
rutier este selectat pentru finanțare, decizia de finanțare îl acoperă în întregime,
indiferent de durata implementării.

Monitorizarea implementării proiectelor

55 Planificarea și construcția de mari proiecte de infrastructură de transport implică
gestionarea unor resurse financiare, tehnice și umane considerabile, pe o perioadă
lungă de timp și într-un context caracterizat de numeroase incertitudini și de riscuri
multiple. O monitorizare cuprinzătoare a implementării unor astfel de proiecte este
esențială pentru a se stabili în timp util dacă este nevoie de măsuri corective.
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Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, punctul 85.
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56 Tabelul 6 oferă o imagine de ansamblu a principalelor caracteristici examinate în

legătură cu procesul de monitorizare, dar și asupra deficiențelor specifice din contextul
UE, precum și exemple de alte practici identificate de Curte în țările examinate.

Tabelul 6 – Monitorizarea proiectelor: principalele caracteristici,
deficiențe în contextul UE și alte practici din țările terțe
Caracteristici principale
UE

Australia

Canada

Elveția

Statele Unite

Entitatea
responsabilă

Agenția
executivă
(CINEA)

Ministerul
(DITRDC)

Ministerul
(Transports
Canada)

Ministerul
(FOT)

Ministerul
(DOT)

Frecvența
raportării
oficiale

Anuală

Lunară

Variază, în
funcție de
proiect

La șase luni

La trei luni

Alte practici identificate în țările examinate

Deficiențe în contextul UE

Nu există o abordare bazată
pe riscuri pentru monitorizare

Monitorizarea se axa în
principal pe resursele
financiare și pe realizări, și nu
pe efecte

Australia
Acceptarea
proiectelor de
către părțile
interesate este
monitorizată în
permanență
(punctul 65).

Nicio practică
identificată

Canada

Nicio practică
identificată

Nicio practică
identificată

Elveția

Statele Unite

Pentru
proiectele mari
sau cu risc
ridicat există
mecanisme mai
stricte de
monitorizare
(punctul 64).

Pentru
proiectele cu
profil de risc
ridicat există
mecanisme mai
stricte de
monitorizare
(punctul 64).

Nicio practică
identificată

Indicatorii de
efect sunt
definiți în
momentul
elaborării
acordurilor de
finanțare
(punctul 67).

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

57 În toate țările analizate, nivelul federal monitorizează, prin intermediul

Ministerului Transporturilor sau al administrațiilor specializate din cadrul acestuia,
marile proiecte din domeniul transporturilor pentru care acordă finanțare.

58 Această metodă este similară cu cea aplicată de UE, unde CINEA monitorizează

implementarea proiectelor cofinanțate de MIE. Această monitorizare se bazează,
printre alte elemente, pe rapoartele anuale privind progresele înregistrate, care sunt
întocmite de beneficiarii proiectelor și sunt aprobate de statele membre în cauză. Dacă
este necesar, de exemplu în cazul unor evenimente neprevăzute care ar putea avea un

33
impact asupra plății programate a grantului, CINEA poate lua măsuri suplimentare de
monitorizare (inclusiv vizite ad-hoc în plus față de vizitele bienale standard).

59 Frecvența monitorizării variază foarte mult în funcție de cadru, de la rapoarte
lunare (Australia) la rapoarte anuale (UE).

Nu există o abordare bazată pe riscuri pentru monitorizare

60 În rapoarte anterioare

, Curtea a constatat că numeroase proiecte cofinanțate
de UE înregistrează depășiri de costuri și întârzieri semnificative în comparație cu
estimările inițiale din etapa de planificare.
32

61 Pentru a pune problema într-o perspectivă mai largă, Curtea a comparat, în

vederea acestei analize, depășirile bugetului și întârzierile înregistrate de șase mari
proiecte din domeniul transporturilor cofinanțate de UE, pe care Curtea le examinase
deja în cadrul unui audit din 2020 33, cu o populație de câteva sute de proiecte de
infrastructură de transport din lume. Anexa III conține o sinteză a metodologiei
utilizate.

62 În cadrul auditului din 2020

, Curtea a constatat că toate marile proiecte
selectate înregistraseră creșteri ale costurilor în comparație cu estimările inițiale și că
depășirea medie a bugetului era de peste 2 miliarde de euro per proiect, ceea ce
înseamnă o creștere de 47 % față de estimările inițiale. Cu toate acestea, atunci când
sunt puse într-o perspectivă mai largă, astfel cum se arată în figura 3, se observă că
patru dintre cele șase proiecte prezentau, la momentul analizei, o performanță mai
bună în materie de planificare bugetară decât valoarea de referință de la nivel mondial
34
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Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, punctele 50 și 53; Raportul special nr. 19/2018 al Curții
de Conturi Europene: „Rețeaua feroviară europeană de mare viteză: departe de a fi
o realitate, rămâne fragmentată și ineficace”, punctele 53-57; Raportul special nr. 23/2016
al Curții de Conturi Europene: „Transportul maritim în UE: în ape tulburi -multe investiții
ineficace și nesustenabile”, punctele 56-58 și punctul 61.
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Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”.
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Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, punctul 50.

34
atunci când se compară costul estimat în prezent cu costul estimat inițial (aceste
proiecte se situează la stânga marcajului P50). Curtea remarcă totuși faptul că, spre
deosebire de proiectele incluse în calculul valorii de referință, cele șase proiecte ale UE
nu sunt încă finalizate și, prin urmare, pot apărea creșteri suplimentare ale costurilor
înainte de darea lor în funcțiune.

Figura 3 – Depășiri ale bugetului în comparație cu nivelul internațional
de referință (n = 1 463)
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* Estimare a Curții, bazată pe riscuri, astfel cum a fost publicată în Raportul special privind
infrastructurile de transport ale UE.
Notă: linia albastră reprezintă performanța cumulată a populației de proiecte mondiale (de exemplu, în
primul grafic, un proiect situat pe poziția P25 înregistrează o depășire de 0 % a bugetului și se
preconizează că va avea rezultate la fel de slabe sau mai slabe decât 25 % dintre proiectele comparabile
în ceea ce privește planificarea bugetară, dar va avea performanțe în materie mai bune decât 75 %
dintre acestea).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

63 În același timp, în ceea ce privește întârzierile, cele șase proiecte cofinanțate de

UE au rezultate mai slabe în comparație cu valoarea de referință internațională (a se
vedea figura 4) și s-au confruntat, în medie, cu întârzieri mai mari decât proiectele de
transport comparabile din alte părți ale lumii. Motivele posibile ale acestor întârzieri
mai mari sunt provocările specifice în materie de coordonare cu care se confruntă
proiectele transfrontaliere și faptul că, la momentul selecției lor, acestea rămâneau
expuse la incertitudini, cum ar fi acceptarea de către părțile interesate sau lipsa
autorizațiilor de mediu. În cadrul auditului din 2020 35, Curtea a constatat că întârzierea
35

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, punctul 53.

35
medie observată pentru marile proiecte selectate era de 11 ani și că astfel de întârzieri
puneau în pericol eficiența cofinanțării din partea UE.

Figura 4 – Întârzieri în comparație cu nivelul internațional de referință
(n = 529)
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* Estimare a Curții, bazată pe riscuri, astfel cum a fost publicată în Raportul special privind
infrastructurile de transport ale UE.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

64 O posibilă soluție pentru problema întârzierilor proiectelor din UE și

o îmbunătățire suplimentară în modul de gestionare a depășirilor de costuri ar putea fi
monitorizarea sistematică, bazată pe riscuri, pentru marile proiecte din domeniul
transporturilor. În SUA și Elveția există un astfel de mecanism pentru proiectele care
prezintă riscuri ridicate în implementare sau care se confruntă cu creșteri
considerabile ale costurilor sau cu întârzieri importante.
o

În Statele Unite, Administrația Federală a Autostrăzilor (FHWA) efectuează
o evaluare anuală a riscurilor, pe baza informațiilor furnizate de state cu privire la
marile proiecte din domeniul transporturilor, viitoare sau în curs de desfășurare,
care prezintă un grad ridicat de risc. Profilul de risc se bazează pe o serie de
considerații, cum ar fi costul și calendarul proiectului, complexitatea și implicarea
părților interesate. Proiectele cu profilul de risc cel mai ridicat sunt atribuite
automat unor responsabili cu supravegherea special desemnați, care prezintă
rapoarte intermediare tehnice independente și se implică în gestionarea
proiectului și în supravegherea la fața locului în numele autorității federale. În
plus, există mecanisme automate de monitorizare intensificată în cazul abaterilor
de la planificarea inițială. De exemplu, dacă costurile cresc cu peste 2 % într-un an
față de bugetul estimat, atunci promotorul de proiect are obligația să raporteze

36
mai frecvent guvernului federal. De asemenea, într-un astfel de caz, poate fi
desemnat un supraveghetor de proiect.
o

În mod similar, în Elveția se aplică un mecanism de monitorizare mai strictă
pentru marile proiecte feroviare cu un cost total estimat de peste 500 de milioane
de franci elvețieni (452 de milioane de euro), pentru toate tunelurile și pentru alte
proiecte cu risc financiar ridicat. Riscurile specifice sunt identificate și cuantificate
ex ante de către guvernul federal și de promotorul de proiect, determinându-se
totodată probabilitatea apariției acestora, abaterea acceptată de la obiectivele
stabilite și eventuale măsuri de atenuare. Promotorul proiectului trebuie apoi să
raporteze o dată la șase luni cu privire la evoluția riscurilor și să evalueze impactul
potențial al oricărui risc materializat asupra proiectului, inclusiv asupra estimărilor
privind calendarul și costurile.

65 În fine, în Australia, acceptarea de către părțile interesate, ca unul dintre

principalii factori de care depinde implementarea în termenele prevăzute a marilor
proiecte din domeniul transporturilor, este monitorizată în mod continuu, iar
promotorilor de proiecte li se solicită să raporteze sistematic autorităților federale cu
privire la acest aspect ori de câte ori se solicită plăți. O astfel de abordare permite
identificarea în timp util a problemelor de implementare, precum și conceperea de
măsuri de atenuare pentru a le soluționa.
Monitorizarea se axa în principal pe resursele financiare și pe realizări, și nu pe
efecte

66 În UE, monitorizarea proiectelor asigurată de CINEA este în principal axată pe

aspectele financiare și pe realizări (de exemplu, numărul de kilometri de autostradă
sau de tunel construiți) și nu se concentrează pe rezultatele mai ample ale proiectului
(cum ar fi numărul de pasageri care utilizează infrastructura) și pe impacturi (cum ar fi
îmbunătățirea fluxurilor de trafic sau reducerea timpului de călătorie), chiar dacă astfel
de efecte pot fi deja observate în timpul construcției. Prin urmare, datele obținute din
monitorizare care ar putea fi adecvate pentru o evaluare ulterioară a proiectelor
respective sunt limitate. În majoritatea țărilor analizate, monitorizarea se
concentrează, de asemenea, pe resursele financiare și pe realizări, nu pe efecte.

67 Situația este diferită în cazul anumitor programe din Statele Unite, unde

promotorii de proiecte au obligația de a raporta cu privire la efecte, pe baza unor
indicatori standardizați și începând de la lansarea proiectelor (a se vedea caseta 3).
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Caseta 3
Monitorizarea indicatorilor de efect pentru proiectele finanțate de la
bugetul federal în Statele Unite
În contextul procesului de încheiere a unui acord de finanțare, beneficiarii
programelor Transportation Investment Generating Economic Recovery (TIGER),
Better Utilizing Investment to Leverage Development (BUILD) 36 și INFRA convin cu
administrația federală asupra unui set de indicatori care trebuie monitorizați,
dintr-o listă de 40 de posibili indicatori definiți la nivel federal (referitori de
exemplu la fluxurile de pasageri sau de marfă).
Înainte de finalizarea proiectului, beneficiarii prezintă un raport privind situația
prealabilă proiectului, care va servi drept bază de comparație. După finalizare,
aceștia trebuie să comunice guvernului federal datele reale pentru o perioadă de
până la cinci ani și să întocmească un raport post-proiect. Un contractant special
analizează calitatea acestor rapoarte și desprinde învățămintele necesare pentru
proiectele viitoare. Ministerul Transporturilor din SUA intenționează să publice
online aceste date de măsurare a performanței.
O performanță insuficientă în ceea ce privește indicatorii de efect poate duce la
reducerea grantului. Până în prezent, acest lucru nu s-a întâmplat decât o singură
dată.

Evaluarea ex post a proiectelor

68 Ciclul de viață al unui proiect de anvergură din domeniul transporturilor nu se

oprește odată cu darea sa în exploatare. Promotorii de proiecte și administrațiile
finanțatoare ar trebui să compare efectele reale ale proiectelor cu cele planificate,
pentru a spori transparența și a trage învățăminte pentru definirea viitoarelor
obiective strategice și pentru realizarea proiectelor următoare 37.

69 Tabelul 7 oferă o privire de ansamblu asupra principalelor caracteristici

examinate în legătură cu evaluarea ex post a proiectelor, dar și asupra deficiențelor
specifice din contextul UE, precum și exemple de alte practici identificate de Curte în
țările examinate.

36

În 2021, programul BUILD a fost înlocuit de programul de granturi Rebuilding American
Infrastructure with Sustainability and Equity (RAISE).

37

Forumul Internațional al Transporturilor, Ex-Post Assessment of Transport Investments and
Policy Interventions, 28.2.2017.
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Tabelul 7 – Evaluarea ex post a proiectelor: principalele caracteristici,
deficiențe în contextul UE și alte practici din țările terțe
Principalele caracteristici ale procesului de evaluare ex post
UE

Australia

Canada

Elveția

Statele
Unite

Norvegia

Franța

Evaluare
sistematică
ex post a
programelor

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Entitatea
responsabilă
(pentru
programe)

Comisia
(DG
MOVE)

—

—

Ministerul
(FOT)

—

—

—

Deficiențe identificate
în UE

Lipsa evaluărilor
sistematice cu privire la
marile proiecte din
domeniul transporturilor

Alte practici identificate în țările examinate
Australia

Nicio
practică
identificată

Canada

Nicio
practică
identificată

Elveția

Nicio
practică
identificată

Statele
Unite

Promotorii
de proiecte
efectuează
evaluări
ex post ale
proiectelor
(punctul 72).

Norvegia

Cercetători
independenți
efectuează
evaluări ex post
ale proiectelor
(punctul 72).
Se efectuează
meta-analize pe
baza evaluărilor
ex post
individuale
(punctul 72).

Franța
Promotorii
de proiecte
efectuează
evaluări
ex post ale
proiectelor
(punctul 72).
Se
efectuează
meta-analize
pe baza
evaluărilor
ex post
individuale
(punctul 72).

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

70 Numai Elveția și UE realizează evaluări ex post sistematice ale programelor. În

UE, astfel de evaluări – care servesc drept contribuție la definirea viitoarelor propuneri
legislative, politici și strategii – sunt realizate în mod regulat de către Comisie la nivelul
programelor de finanțare și al inițiativelor de politică, în conformitate cu abordarea sa
standard privind o mai bună legiferare 38. Acest proces impune Comisiei să consulte
părțile interesate, să efectueze o evaluare ex ante a impactului modificărilor de politică
propuse, precum și să monitorizeze cadrul și să realizeze o evaluare ex post a acestuia,
pentru a face un bilanț al rezultatelor și al impacturilor politicilor anterioare și pentru
a contribui la viitoarele cicluri de elaborare a politicilor.

38

Documentul de analiză nr. 02/2020 al Curții de Conturi Europene: „Procesul legislativ în
Uniunea Europeană după aproape 20 de ani de la «O mai bună legiferare»”.
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Lipsa evaluărilor sistematice cu privire la marile proiecte din domeniul
transporturilor

71 Cu toate acestea, până în prezent, Comisia nu a efectuat și nici nu a solicitat

promotorilor de proiecte să efectueze evaluări ex post sistematice ale fiecăruia dintre
marile proiecte de transport cofinanțate de UE, deoarece nu există o obligație legală
în acest sens 39. În 2007, Comisia a realizat o evaluare ex post a diferitelor mari proiecte
finanțate direct în cadrul programului TEN-T 40, pentru a le evalua performanța de
ansamblu. Acest exercițiu nu a avut însă loc decât o singură dată și s-a axat pe
indicatori financiari, cum ar fi absorbția fondurilor UE disponibile.

72 Trei dintre țările examinate urmează o abordare diferită și efectuează în mod
sistematic evaluări ex post ale proiectelor.
o

Începând din 2005, pentru proiectele finanțate de Administrația Federală a
Transporturilor din Statele Unite, există cerința ca promotorii de proiecte să
efectueze evaluări ex post în termen de 36 de luni de la finalizarea proiectului.

o

Și în Franța, promotorii de proiecte sunt obligați să realizeze evaluări ex post ale
proiectelor de transport finalizate cu finanțare publică (bilanțul LOTI 41), în
conformitate cu o metodologie stabilită de guvern. Un organism independent –
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) –
publică avize privind calitatea acestor analize. Acesta publică și meta-analize, care
se bazează pe evaluări ex post ale diferitor proiecte, cu scopul de a identifica
probleme orizontale.

o

În Norvegia, se efectuează evaluări ex post sistematice ale proiectelor de
infrastructură, inclusiv pentru proiectele din domeniul transporturilor. Începând
din 2012, aceste evaluări sunt realizate de Concept Research Programme, în
cadrul Universității de Știință și Tehnologie din Norvegia (NTNU). Norvegia
a început recent să producă și meta-analize.

39

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”, punctele 66 și 78.

40

Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind
orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (JO L 228,
9.9.1996, p. 1).

41

Legea nr.°82-1153 din 30.12.1982.
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73 Tabelul 8 oferă informații mai detaliate cu privire la modul în care sunt efectuate
aceste evaluări ex post ale proiectelor.

Tabelul 8 — Evaluarea ex post a proiectelor în SUA, în Norvegia și în
Franța – în linii mari
SUA (FTA)

Norvegia (Concept)

Franța (LOTI)

Toate proiectele de
peste 300 de
milioane de dolari
americani (sau
245 de milioane de
euro) sau granturile
de peste 100 de
milioane de dolari
americani (82 de
milioane de euro)

Selecția unor
proiecte de peste
1 miliard de coroane
norvegiene
(aproximativ 100 de
milioane de euro)

Toate proiectele de
peste 83 de milioane
de euro și categorii
specifice de
autostrăzi,
aeroporturi, căi
ferate și căi
navigabile interioare

Sfera evaluării

Comparație între
efectele reale și cele
preconizate pentru
un număr limitat de
indicatori de efect
(cum ar fi costul sau
utilizarea)

Un set mai larg de
indicatori, care
includ și efectele
socioeconomice ale
proiectului, eficiența
și eficacitatea sa,
relevanța pentru
politica națională în
domeniul
transporturilor;
efectele neașteptate
ale proiectului și
considerente de
sustenabilitate pe
termen lung

Comparație între
efectele reale și cele
preconizate și
analiza efectelor
socioeconomice și
de mediu ale
proiectelor, precum
și aspecte legate de
eficiență și
eficacitate

Entitatea însărcinată
cu evaluarea

Promotorul de
proiect

Cercetători din
cadrul NTNU
sprijiniți de
consultanți

Promotorul de
proiect

Metodologie

Elaborată de
promotorul de
proiect, dar
aprobată de FTA

Elaborată în cadrul
programului de
cercetare

Elaborată de guvern

Finanțare

Fonduri federale
acordate
beneficiarilor
(cheltuieli eligibile
pentru granturi)

Program de
cercetare finanțat
din fonduri publice

Finanțare de către
promotorul
proiectului (adesea
un organism public)

Pragul în funcție de
care este necesară
o evaluare
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SUA (FTA)

Franța (LOTI)

Numărul de evaluări
ex post efectuate
pentru proiecte de
transport

26 (2007-2020)

15 (2002-2020)

51 (1999-2016)1

Publicarea
evaluărilor

Da

Da

Da

Raportul se pune la
dispoziția
promotorilor de noi
proiecte, astfel încât
aceștia să poată
îmbunătăți calitatea
propunerilor lor

Meta-analize și
verificarea
estimărilor utilizate
pentru planificarea
de proiecte viitoare,
pe baza
performanțelor
anterioare ale unor
proiecte similare

Meta-analize

Mecanisme de
valorificare
a învățămintelor
desprinse

1

Norvegia (Concept)

Pe baza numărului de avize emise de CGEDD.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Observații finale
74 Rapoartele anterioare ale Curții cu privire la proiectele de infrastructură de

transport cofinanțate de UE în statele membre au subliniat adesea deficiențe care
afectau realizarea marilor proiecte din acest domeniu.

75 Atunci când a plasat aceste deficiențe într-o perspectivă internațională, Curtea nu

a identificat nicio practică în țările selectate care să remedieze deficiențele legate de
procesul de definire a strategiei (a se vedea punctul 30). În plus, patru dintre cele șase
proiecte cofinanțate de UE analizate de Curte prezintă abateri mai mici între costurile
reale și bugetele lor estimate decât nivelul internațional de referință în materie (a se
vedea punctul 62).

76 Curtea consideră însă că, în ceea ce privește procesele legate de coordonare, de

selecție, de monitorizare și de evaluare ex post, Comisia și factorii de decizie s-ar putea
inspira din practicile observate în străinătate, astfel cum sunt descrise în prezenta
analiză, atunci când vor acorda în viitor sprijin din partea UE. Același lucru este valabil
și pentru întârzieri, Curtea observând că majoritatea celor șase proiecte cofinanțate de
UE au înregistrat, în medie, întârzieri mai mari decât proiectele comparabile
desfășurate în alte locuri din lume (a se vedea punctul 63). Practicile evidențiate ar
putea servi drept bază pentru reflecție și, dacă este necesar, ar putea fi adaptate la
contextul UE. În acest context, Curtea a identificat în prezentul document de analiză
patru provocări pentru Comisie în ceea ce privește sprijinul pe care îl va acorda în viitor
pentru realizarea de proiecte de anvergură din domeniul transporturilor. Fiecărui
proces relevant îi corespunde o provocare.
Provocarea 1 – Cum pot fi mai bine aliniate strategiile de transport ale UE și cele
naționale și cum se poate asigura o mai bună o supraveghere a planificării și
a implementării proiectelor de-a lungul principalelor coridoare de transport?

77 Curtea a identificat un risc de nealiniere între prioritățile strategice ale UE și cele

ale statelor membre (a se vedea punctul 35). În Elveția și în Statele Unite, o astfel de
aliniere este obținută prin utilizarea unor orientări specifice pentru cantoane și state în
vederea elaborării propriilor planuri naționale (a se vedea punctul 36). În plus, Curtea
a subliniat supravegherea limitată de către Comisie a planificării proiectelor și
a implementării acestora de-a lungul coridoarelor (a se vedea punctul 37). În acest
context, în Australia a fost identificată o practică prin care se asigură identificarea
coordonată a proiectelor prioritare, concretizată printr-o listă oficială de proiecte
prioritare (a se vedea caseta 1). De asemenea, Curtea a făcut referire la practici
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utilizate în Australia și în Elveția (a se vedea punctul 42) pentru a intensifica
colaborarea autorităților federale cu operatorii economici și părțile interesate de la
nivel local, cum ar fi participarea acestor autorități în calitate de membru cu drepturi
depline în consiliul de supraveghere sau utilizarea comisiilor de coordonare
a supravegherii, cum ar fi cea din Elveția (a se vedea punctul 43).
Provocarea 2 – Cum se poate asigura, în etapa de selecție a proiectelor, că există un
control suficient al analizelor cost-beneficiu? Cum ar putea Comisia să își revadă
abordarea utilizată pentru selectarea proiectelor și pentru alocarea fondurilor UE,
astfel încât să se reducă și mai mult sarcina administrativă pentru promotorii de
proiecte?

78 Curtea a subliniat că, în UE, nu se efectuează un control suficient al analizelor

cost-beneficiu în etapa de selecție a proiectelor (a se vedea punctul 49) și că abordarea
în materie de finanțare aplicată de UE poate genera o sarcină administrativă
împovărătoare (a se vedea punctul 51). Curtea a observat, în toate celelalte țări
selectate în vederea analizei (a se vedea punctul 50), mecanisme de selecție a marilor
proiecte din domeniul transporturilor care includ obligația promotorilor de proiecte de
a furniza principalele date de bază utilizate pentru analizele incluse în propunerea de
proiect. Acest lucru permite evaluatorilor să reanalizeze elementele majore ale cererii
de finanțare și să evalueze soliditatea ipotezelor utilizate, îmbunătățind astfel luarea
deciziilor. În plus, în ceea ce privește limitarea sarcinii administrative pentru promotorii
de proiecte, Curtea a evidențiat practici în care procesul de selecție urmează
o abordare în două etape pentru depunerea cererilor de finanțare, ca în Canada (a se
vedea caseta 2), sau prevede un sprijin financiar pe termen lung pentru marile
proiecte din domeniul transporturilor, ca în Australia și Elveția (a se vedea punctul 54).
Provocarea 3 – Cum se poate trece la o abordare bazată într-o mai mare măsură pe
riscuri în monitorizarea proiectelor cofinanțate de UE, extinzând totodată sfera
acestui exercițiu prin cerința ca promotorii de proiecte să raporteze și cu privire la
indicatorii de efect și la acceptarea de către părțile interesate?

79 Curtea a subliniat că în UE nu există o abordare bazată pe riscuri pentru

monitorizarea marilor proiecte din domeniul transporturilor (a se vedea punctul 64) și
că monitorizarea existentă se concentrează în principal pe resursele financiare și pe
realizări, nu pe efecte (a se vedea punctul 66). În SUA și în Elveția au fost observate
practici bazate pe riscuri, menite să remedieze problema întârzierilor și a depășirii
costurilor: acestea constau într-o ajustare sistematică a metodei de monitorizare
pentru proiectele care prezintă riscuri ridicate de implementare sau care înregistrează
creșteri semnificative ale costurilor sau întârzieri importante (a se vedea punctul 64).
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O practică complementară există în Australia, unde promotorii de proiecte au obligația
de a raporta cu privire la acceptarea de către părțile interesate. Scopul este acela de
a se identifica și soluționa în timp util eventualele probleme legate de implementarea
proiectului (a se vedea punctul 65). În ceea ce privește efectele, Curtea a evidențiat
o practică utilizată în Statele Unite, unde beneficiarii raportează cu privire la un set
comun de indicatori de efect (a se vedea caseta 3).
Provocarea 4 – Cum se poate asigura faptul că marile proiecte de infrastructură de
transport cofinanțate de UE sunt evaluate în mod sistematic ex post, cu accent mai
degrabă pe efectele obținute decât pe indicatorii financiari sau pe realizări?

80 În fine, Curtea a observat că, în UE, nu se realizează o evaluare sistematică

a marilor proiecte din domeniul transporturilor (a se vedea punctul 71). Au fost
evidențiate o serie de practici prin care datele privind performanța colectate cu privire
la rezultatele directe ale proiectelor contribuie la evaluările ex post sistematice
realizate de promotorii de proiecte sau de experți independenți (cum se întâmplă în
Statele Unite, în Norvegia și în Franța, a se vedea punctele 72-73). Aceste evaluări,
care, în Statele Unite, pot fi cofinanțate cu titlu de cheltuieli eligibile pentru granturi,
sporesc transparența față de public cu privire la eficacitatea proiectelor și permit
obținerea de învățăminte utile pentru viitoarele mari proiecte de infrastructură.

Prezentul document de analiză a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana
Ivanova, membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, în data de 12 noiembrie 2021.
Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte
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Anexe
Anexa I – Publicații recente ale Curții de Conturi Europene
privind politica UE în domeniul transporturilor
Forma scurtă
utilizată și titlul
RS Infrastructurile
de transport din
UE
Raportul special
nr. 10/2020:
„Infrastructurile de
transport din UE:
pentru ca efectele
de rețea să se
materializeze la
timp, este necesar
ca implementarea
megaproiectelor să
prindă viteză”

RS INEA
Raportul special
nr. 10/2020: „INEA
a adus beneficiile
preconizate, dar
deficiențele MIE
trebuie
soluționate”

Descriere/concluzii

Principalele recomandări

Curtea a auditat modul în care
Comisia Europeană a gestionat opt
megaproiecte transfrontaliere de
transport („infrastructuri de
transport de maximă importanță”)
în 13 state membre. S-a constatat
că este puțin probabil ca rețeaua
centrală să fie operațională până în
2030, așa cum s-a planificat
în 2013. Întârzierile în construcția și
în darea în exploatare a acestor
megaproiecte pun în pericol
funcționarea eficace a cinci dintre
cele nouă coridoare TEN-T. Curtea
a identificat exemple de planificare
deficitară și de implementare
ineficientă. Supravegherea
asigurată de Comisie cu privire la
finalizarea la timp a rețelei prezintă
neajunsuri și este realizată „de la
distanță”, dar Comisia are totuși la
dispoziție un instrument care poate
fi valorificat în vederea
îmbunătățirii performanței.

Comisia ar trebui să revizuiască și să
aplice instrumentele actuale pentru
a asigura concretizarea planificării pe
termen lung și să solicite o analiză mai
bună înainte de a decide să acorde
cofinanțare din partea UE pentru
megaproiecte (similare infrastructurilor
de transport de maximă importanță). De
asemenea, Comisia ar trebui să
consolideze modul în care gestionează
cofinanțarea din partea UE pentru
acțiunile care fac parte din
megaproiecte (similare infrastructurilor
de transport de maximă importanță) și
să valorifice experiența deciziilor de
punere în aplicare, inclusiv să
consolideze rolul coordonatorilor
europeni.

INEA a îndeplinit sarcinile delegate,
astfel cum au fost definite în
mandatul său, și a adus beneficiile
preconizate, cu unele limitări
legate de constrângerile impuse de
cadrul în care își desfășoară
activitatea. S-au constatat
deficiențe în procedurile de
selecție ale MIE, altfel bine
organizate, precum și riscuri în
implementarea programului și
deficiențe în raportarea
performanței.

Comisia și INEA ar trebui să
îmbunătățească potențialul de sinergii
între diferitele programe de finanțare și
să consolideze cadrul de gestionare de
către INEA a programelor delegate, prin
utilizarea unor obiective și a unor
indicatori orientați în mai mare măsură
către rezultate. De asemenea, Comisia și
INEA ar trebui să asigure o mai mare
armonizare și transparență
a procedurilor de selecție a proiectelor
și să stabilească condiții mai bune
pentru punerea în aplicare la timp
a programului MIE. În fine, acestea ar
trebui să revadă cadrul de performanță
pentru a monitoriza mai bine rezultatele
proiectelor, prin transpunerea
obiectivelor programului MIE în
indicatori clari și măsurabili, care să
acopere toate sectoarele MIE și
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Forma scurtă
utilizată și titlul

Descriere/concluzii

Principalele recomandări
rezultatele preconizate ale proiectelor,
și prin utilizarea acestor obiective la
nivelul de ansamblu al proceselor de
selecție și monitorizare.

Analiză
panoramică
privind
transporturile
Analiza
panoramică
nr. 09/2018 a
Curții de Conturi
Europene: „Către
un sector
performant al
transporturilor în
UE: provocările
care trebuie
abordate”
RS Căile ferate de
mare viteză
Raportul special
nr. 19/2018:
„Rețeaua feroviară
europeană de
mare viteză:
departe a fi
o realitate, rămâne
fragmentată și
ineficace”

RS Transportul
maritim

Acest document a descris și a analizat rolul UE în domeniul transporturilor.
Curtea s-a axat pe investițiile de infrastructură finanțate din bugetul UE și
a prezentat aspecte transversale identificate în urma auditurilor recente
asupra celor cinci principale moduri de transport: rutier, feroviar, aerian, pe
căile navigabile interioare și maritim. Analiza a evidențiat următoarele
provocări: (a) corelarea obiectivelor și a priorităților relevante și realizabile din
domeniul transporturilor cu resursele disponibile; (b) stabilirea unor
instrumente eficace de asigurare a punerii în aplicare la nivelul UE pentru a se
garanta că deciziile în materie de infrastructură ale statelor membre sunt
aliniate mai îndeaproape la prioritățile UE, acordându-se atenție în special
tronsoanelor transfrontaliere; (c) concentrarea finanțării UE asupra priorităților
cu cea mai mare valoare adăugată europeană; (d) îmbunătățirea planificării,
a punerii în aplicare și a monitorizării proiectelor finanțate de UE; (e)
asigurarea întreținerii adecvate și a caracterului durabil al infrastructurii; (f)
intensificarea eforturilor de reorientare a transportului de mărfuri către alte
soluții decât transportul rutier. Documentele de analiză ale Curții de Conturi
Europene nu conțin recomandări.
Este puțin probabil ca actualul plan
pe termen lung al UE pentru căile
ferate de mare viteză să fie realizat
și nu există o abordare strategică
solidă la nivelul de ansamblu al UE.
Rețeaua feroviară europeană de
mare viteză este doar un mozaic de
linii naționale, fără o coordonare
adecvată la nivel transfrontalier:
aceste linii sunt planificate și
construite de statele membre în
mod izolat, ceea ce duce la legături
feroviare de slabă calitate. Comisia
Europeană nu dispune de
instrumente juridice și de
competențe decizionale pentru
a se asigura că statele membre fac
progrese rapide în vederea
finalizării coridoarelor rețelei
centrale.

Comisia Europeană ar trebui: să
elaboreze o planificare realistă pe
termen lung; să convină cu statele
membre asupra tronsoanelor strategice
esențiale care trebuie implementate
mai întâi, alături de o evaluare
a necesității de a se construi linii de
foarte mare viteză, o monitorizare
atentă și competențe executorii pentru
a se garanta respectarea
angajamentelor de finalizare a rețelei
feroviare centrale de mare viteză din
UE; să condiționeze cofinanțarea din
partea UE de proiectele strategice
prioritare convenite, de existența unei
concurențe reale între operatori și de
obținerea de rezultate; să simplifice
procedurile transfrontaliere de achiziții,
să utilizeze „ghișeele unice” pentru
diferitele formalități și să elimine toate
obstacolele administrative și normative
care există încă în calea
interoperabilității; să asigure operațiuni
feroviare de mare viteză fluide pentru
călători, de exemplu prin soluții de
emitere a biletelor în format electronic
și prin simplificarea taxelor de acces la
calea ferată.

O treime din fondurile UE investite
între 2000 și 2013 în instalații

Comisia Europeană ar trebui: să
revizuiască numărul actual de
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Forma scurtă
utilizată și titlul
Raportul special
nr. 23/2016:
„Transportul
maritim în UE: în
ape tulburi – multe
investiții ineficace
și nesustenabile”

RS Transportul
feroviar de marfă
Raportul special
nr. 08/2016:
„Transportul
feroviar de marfă
nu este încă pe
calea cea bună”

SR Axele feroviare
transeuropene

Descriere/concluzii

Principalele recomandări

precum cheiuri, docuri și diguri
sparge-val în porturile maritime din
UE au fost ineficace și
nesustenabile. Un euro din trei
cheltuit în cadrul proiectelor
examinate (ceea ce reprezintă
o sumă totală de 194 de milioane
de euro) a fost alocat unor instalații
care nu făceau decât să servească
aceeași funcție ca alte structuri
existente în apropiere. 97 de
milioane de euro au fost investiți în
infrastructuri care fie nu erau
utilizate, fie erau utilizate mult sub
capacitatea lor la peste trei ani de
la încheierea lucrărilor.

104 porturi centrale și să stabilească un
plan de dezvoltare portuară la nivelul
UE; să evalueze posibilitatea de a se
exclude de la finanțarea acordată de UE
infrastructura portuară destinată
transbordării și depozitării
containerelor, precum și
superstructurile care nu sunt de interes
public; să se asigure că schimbul de
informații dintre BEI și Comisie include
toate informațiile esențiale privind
împrumuturile propuse de BEI; să
acorde prioritate porturilor centrale și
principalelor căi navigabile cu sprijin din
partea UE pentru investiții doar acolo
unde este clară valoarea adăugată
europeană și există suficiente investiții
private; să publice orientări privind
ajutoarele de stat specifice pentru
porturi și să monitorizeze și să
urmărească deciziile anterioare privind
ajutoarele de stat; să reducă sarcina
administrativă și întârzierile promovând
crearea unor „ghișee unice” naționale
pentru emiterea permiselor și
a autorizațiilor; să îmbunătățească
poziția competitivă a transportului
maritim în raport cu alte moduri de
transport prin simplificarea în
continuare a formalităților vamale și
a celor privind transportul maritim.

În ciuda obiectivului Comisiei
Europene de a reorienta mărfurile
dinspre transportul rutier către cel
feroviar, realitatea este că
ponderea acestuia din urmă în
ansamblul transportului de marfă
din UE a scăzut ușor din 2011.
Transportul feroviar este un mod
de transport mai ecologic și mai
puțin dependent de importurile de
petrol decât alte mijloace de
transport, dar nu reușește să
concureze în mod eficace cu
transportul rutier.

Comisia și statele membre ar trebui să
soluționeze deficiențele observate în
ceea ce privește: liberalizarea pieței
transportului feroviar de marfă,
procedurile de management al
traficului, constrângerile tehnice și
administrative, monitorizarea
performanței sectorului și transparența
în ceea ce privește această performanță,
precum și concurența echitabilă între
diferitele moduri de transport. În
vederea unei utilizări optime
a fondurilor UE, Comisia și statele
membre ar trebui să adapteze mai bine
alocarea fondurilor și selectarea,
planificarea și gestionarea proiectelor și
întreținerea rețelei feroviare, pe de
o parte, la obiectivele politicii din
domeniu, pe de altă parte.

Curtea a concluzionat că, prin
cofinanțarea dezvoltării de

Comisia ar trebui ca, în viitor, atunci
când va analiza definirea proiectelor
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Forma scurtă
utilizată și titlul
Raportul special
nr. 08/2010:
„Îmbunătățirea
performanței
transporturilor pe
axele feroviare
transeuropene:
Investițiile UE în
infrastructura
feroviară au fost
eficace?”

RS TEN-T, 2005
Raportul special
nr. 06/2005 privind
Rețeaua
transeuropeană de
transport (TEN-T)

Descriere/concluzii

Principalele recomandări

infrastructuri feroviare, UE
a contribuit la deschiderea unor noi
posibilități pentru transportul
feroviar transeuropean. O serie de
măsuri ar putea însă fi luate pentru
a optimiza utilizarea fondurilor
acordate de UE.

prioritare, să coopereze cu statele
membre și cu instituțiile din domeniul
feroviar pentru a identifica acele
coridoare transeuropene pentru care
există o cerere efectivă sau previzionată
importantă, consolidând, acolo unde
este necesar, cunoștințele și bazele
analitice de la nivel european. Comisia
ar trebui să analizeze posibilitatea de
a pune mai mult accent pe reducerea
constrângerilor de ordin practic care
afectează transportul feroviar
transfrontalier și care nu sunt, în sine,
direct legate de infrastructură și să
încurajeze și să faciliteze colaborarea pe
astfel de teme între instituțiile din
domeniul feroviar ale statelor membre.

Curtea a constatat că execuția
celor 14 proiecte prioritare TEN-T
era în întârziere, iar tronsoanele
transfrontaliere în special se
confruntau cu dificultăți majore,
deoarece li se acordase o mai mică
prioritate la nivel național și
necesitau eforturi mai mari de
coordonare. Ajutorul financiar
TEN-T a fost alocat într-un mod
prea fragmentat. Comisia instituise
proceduri anuale complexe pentru
evaluarea și selectarea proiectelor,
iar informațiile care îi erau
furnizate de beneficiari erau
adesea prea limitate pentru
a permite responsabililor de
proiecte să evalueze și să
monitorizeze proiectele.

Comisia ar trebui: (a) împreună cu
statele membre, să acorde prioritate
finanțării tronsoanelor de proiecte
TEN-T, în special a celor transfrontaliere,
a căror finalizare este necesară pentru
ca TEN-T să aducă o valoare adăugată
europeană; (b) să modifice și să
completeze principalele aspecte ale
modelului său de decizie de finanțare;
(c) să dezvolte o metodologie
consecventă și coerentă de evaluare a
TEN-T și să reducă numărul de
formulare de cerere și de evaluare
diferite; (d) să consolideze
monitorizarea proiectelor prin definirea
unor standarde minime pentru
raportarea cu privire la stadiul
proiectelor și printr-o mai mare
frecvență a inspecțiilor la fața locului și
a evaluărilor ex post ale impactului;
(e) să ia în considerare revenirea la
o formă centralizată de gestionare
a proiectelor TEN-T; și (f) să stabilească,
atunci când este necesar în cooperare
cu statele membre, baze legale,
proceduri și instrumente adecvate
pentru a îmbunătăți coordonarea
finanțării infrastructurii de transport și
pentru a identifica eventualele cazuri de
finanțare excesivă sau dublă.

Notă: rapoartele Curții de Conturi Europene și răspunsurile Comisiei la constatările și recomandările
acesteia sunt publicate pe site-ul web al Curții (http://eca.europa.eu).
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Anexa II – Documente internaționale de orientare examinate
FMI, Public Investment Management Assessment – Review and update, 2018,
https://www.imf.org/en/Publications/PolicyPapers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessmentreview-and-update
OCDE, Good Practices for Performance Budgeting, 2019,
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305en.htm
OCDE, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategicinvestment-packages
OCDE, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017,
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453en.htm
OCDE, „Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport”, în ITF Roundtable
Reports, nr. 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
OCDE, „Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice”, în International
Transport Forum Policy Papers, nr. 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en
OCDE, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017,
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investmentsand-policy-interventions-9789282108154-en.htm
OCDE, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-PublicInvestment.pdf
OCDE, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991,
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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Anexa III – Metodologia și indicatorii-cheie pentru analiza cu
privire la depășirile bugetului și ale calendarului prevăzut

01 Cele șase proiecte cofinanțate de UE au fost analizate în ceea ce privește atât

depășirea bugetului, cât și depășirea calendarului. Depășirile bugetului sunt definite ca
creșterea procentuală a costurilor reale ale proiectului față de costurile estimate
stabilite la data deciziei de construcție. În mod similar, depășirile de calendar sunt
definite ca creșterea procentuală a intervalului de timp efectiv observată de la data
deciziei de construcție până la finalizarea proiectului în raport cu calendarul estimat la
data deciziei de construcție. Pentru ambele tipuri de depășire, o valoare mai scăzută
indică o performanță mai bună în procesul de realizare a proiectelor.

02 Data deciziei de construcție se situează, de obicei, între finalizarea studiilor

prealabile construcției și lansarea achizițiilor publice. Întrucât aceste proiecte au făcut
obiectul mai multor jaloane de planificare și de implementare, Curtea a identificat
datele deciziilor de construcție pentru fiecare proiect pe baza documentației și
a cunoștințelor rezultate din audituri anterioare 42. Alegerea unei date diferite a deciziei
ar putea afecta rezultatul analizei. Întrucât aceste șase mari proiecte din domeniul
transporturilor cofinanțate de UE care au fost analizate nu sunt încă finalizate, Curtea
s-a bazat, în scopul acestor analize, pe ipoteza că proiectele nu vor înregistra alte
depășiri de costuri sau întârzieri până la finalizarea și darea lor în funcțiune.

03 În timp ce comparația din analiza Curții se bazează pe data deciziei de

construcție, comparația realizată în raportul special privind infrastructurile de
transport din UE 43 se baza pe cifrele referitoare la buget și la calendar indicate în
primele documente de planificare inițiale. Pentru majoritatea proiectelor, planificarea
acestor aspecte a avut loc înainte de data deciziei de construcție, pe care, în prezenta
analiză, Curtea a considerat-o drept punct de plecare.

04 Tabelul 9 oferă o imagine de ansamblu a indicatorilor-cheie utilizați pentru
analiza celor șase mari proiecte din domeniul transporturilor cofinanțate de UE.

42

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”.

43

Raportul special nr. 10/2020 al Curții de Conturi Europene: „Infrastructurile de transport din
UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea
megaproiectelor să prindă viteză”.
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Tabelul 9 – Indicatori-cheie pentru analiza celor șase proiecte cofinanțate de UE

Proiectul
de
transport

Y vasca

Tunelul
de bază
Brenner

Tunelul
Fehmarn
Belt

Modul de
transport

Feroviar

Feroviar
(tunel)

Feroviar/rutier
(tunel
submarin)

Anul
deciziei de
construcție
(DC)
(A)

Costul
estimat
la data
DC (în
miliarde
de
euro)
(B)

Costul
estimat
la data
DC la
valorile
din
2019 (în
miliarde
de
euro)2
(C)

Cea mai
recentă
estimare
a costului
la
valorile
din 2019
(în
miliarde
de euro)2
(D)

Anul
dării în
funcțiune
estimat
la data
DC
(E)

Spania

Prima alocare de
fonduri pentru
lucrările de
construcții

2006

4,2

4,6

6,5

Austria,
Italia

Estimarea finală
a costului înainte
de autorizarea
începerii
construcției
tunelului principal

2011

7,51

8,5

Danemarca

Semnarea
Tratatului de stat
între Danemarca și
Germania privind
construcția
tunelului

2008

4,4

5,0

Statul
membru
(statele
membre)
care
participă la
finanțare

Reperul utilizat ca
dată a deciziei de
construcție

Durata
estimată
la data DC
(E – A + 1)

Cea mai
recentă
estimare
cu privire
la anul
dării în
funcțiune
(F)

Cea mai
recentă
estimare
a duratei
(F – A + 1)

2010

5

2023

18

8,5

2022

12

2028
(2030)4

18
(20)

7,6

2018

11

2029

22
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Proiectul
de
transport

LyonTorino

Rail
Baltica

Modul de
transport

Statul
membru
(statele
membre)
care
participă la
finanțare

Costul
estimat
la data
DC la
valorile
din
2019 (în
miliarde
de
euro)2
(C)

Cea mai
recentă
estimare
a costului
la
valorile
din 2019
(în
miliarde
de euro)2
(D)

Anul
dării în
funcțiune
estimat
la data
DC
(E)

Reperul utilizat ca
dată a deciziei de
construcție

Anul
deciziei de
construcție
(DC)
(A)

Costul
estimat
la data
DC (în
miliarde
de
euro)
(B)

2012

8,6

9,2

9,6

2023

12

2030

19

2017

5,8

6,2

7,0
(5,8)3

2026

10

2029
(2026)5

13
(10)

Feroviar
(tunel)

Franța,
Italia

Acord de finanțare
și crearea unui nou
promotor de
proiect pentru
construcție

Feroviar

Estonia,
Letonia,
Lituania

Acord
interguvernamental
semnat de Estonia,
Letonia și Lituania

Durata
estimată
la data DC
(E – A + 1)

Cea mai
recentă
estimare
cu privire
la anul
dării în
funcțiune
(F)

Cea mai
recentă
estimare
a duratei
(F – A + 1)
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Proiectul
de
transport

Canalul
SenaEuropa
de Nord

Modul de
transport

Căi navigabile
interioare

Statul
membru
(statele
membre)
care
participă la
finanțare

Franța

Reperul utilizat ca
dată a deciziei de
construcție

Anul
deciziei de
construcție
(DC)
(A)

Costul
estimat
la data
DC (în
miliarde
de
euro)
(B)

Estimarea costului
proiectului în urma
deciziei de
implementare prin
proceduri obișnuite
de achiziții

2014

4,5

Costul
estimat
la data
DC la
valorile
din
2019 (în
miliarde
de
euro)2
(C)

Cea mai
recentă
estimare
a costului
la
valorile
din 2019
(în
miliarde
de euro)2
(D)

Anul
dării în
funcțiune
estimat
la data
DC
(E)

4,7

5,0

2024

Durata
estimată
la data DC
(E – A + 1)

Cea mai
recentă
estimare
cu privire
la anul
dării în
funcțiune
(F)

Cea mai
recentă
estimare
a duratei
(F – A + 1)

11

2028

15

1

Costul a fost estimat utilizându-se valorile din 2010.

2

Costurile la valorile din 2019 sunt calculate, acolo unde este necesar, utilizând deflatorii impliciți per țară ai PIB-ului pentru 2019 preluați din Platforma de date deschise
a Băncii Mondiale. Pentru proiectele cofinanțate de mai multe state membre, s-au efectuat ajustări ale inflației în funcție de cota de cofinanțare care îi revine fiecăruia
dintre acestea.

3

Costul estimat de 7 miliarde de euro include provizioane pentru riscul de creșteri viitoare ale costurilor, identificat de auditori în Raportul special nr. 10/2020, anexa III.
Costul estimat oficial de promotorul de proiect se ridică în acest moment la 5,8 miliarde de euro.

4

În Raportul special nr. 10/2020, Curtea a subliniat riscul de întârziere suplimentară (până în 2030).

5

Estimarea anului dării în funcțiune pentru 2029 include un amortizor de risc calculat de către promotorul proiectului în raport cu data oficială de deschidere fixată
pentru 2026.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Anexa IV – Indicatori generali
Indicatori
Populația în milioane1

UE

Australia

Canada

Elveția

Statele Unite

448

25

38

9

328

4 173

7 741

9 880

41

9 832

Densitatea populației (nr. de locuitori pe kilometru2)2

112

3

4

215

36

PIB-ul pe cap de locuitor (în mii de dolari americani)1

35

55

46

82

65

Investiții anuale în infrastructura de transport interior (% din PIB)3

0,7

1,5

0,6

1,2

0,5

Investiții anuale în infrastructura rutieră (în miliarde de euro)4

50

14

8

4

81

Investiții anuale în infrastructura feroviară (în miliarde de euro)5

29

4

1

3

12

4 9308

8789

56511

8313

6 70014

2018

4110

4212

613

22014

Numărul anual de călători-kilometri transportați pe căile rutiere (în
miliarde)6

4 680

312

493

104

6 558

Numărul anual de călători-kilometri transportați pe calea ferată (în
miliarde)6

407

17

2

21

33

1 707

220

269

17

2 955

Suprafața (în mii de km2)2

Rețeaua de infrastructură de transport rutier (în mii de km)
Rețeaua de infrastructură de transport feroviar (în mii de km)

Numărul anual de tone-kilometri transportate pe căile rutiere (în miliarde)6
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Indicatori

UE

Numărul anual de tone-kilometri transportate pe calea ferată (în miliarde)6
Numărul de tone de CO2 generate de transporturi per cap de locuitor 7

Australia

Canada

415

413

2

4

Elveția

Statele Unite

446

11

2 445

5

2

5

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza mai multor surse. Platforma de date deschise a Băncii Mondiale, 2019. Platforma de date deschise a Băncii Mondiale, 2018.
3
OCDE, 2017; UE: PIB-ul provine de la Eurostat pentru 2017; cifra nu include date pentru Cipru, Malta, Țările de Jos și Portugalia. 4 OCDE, 2017; UE: cifra nu include date
pentru Cipru, Malta, Țările de Jos și Portugalia. 5 OCDE, 2017; UE: cifra nu include date pentru Cipru, Țările de Jos și Portugalia. 6 OCDE, 2017; UE: Comisia Europeană, 2017.
7
OCDE, 2017; UE: Agenția Europeană de Mediu, 2017. 8 Comisia Europeană, 2018. 9 Strategia națională privind transportul de marfă și lanțul de aprovizionare, 2019.
10
Comisia națională pentru transporturi, 2016. 11 StatsCan, 2018. 12 Transportation Canada, 2019. 13 Oficiul Federal Elvețian de Statistică, 2020. 14 Ministerul Transporturilor
din SUA, 2018.
1

2
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Figura 5 – Indicatori geografici și legați de transporturi pentru UE și
pentru cele patru țări examinate
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza surselor menționate mai sus.
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Anexa V – Concluziile de audit și recomandările relevante ale
Curții de Conturi Europene cu privire la procesele analizate
Strategie
Concluziile și recomandările anterioare ale Curții
Curtea a constatat că, având în vedere întârzierile înregistrate în
implementarea marilor proiecte de transport selectate și a liniilor
de acces aferente, este puțin probabil ca rețeaua centrală de
transport a UE să ajungă capacitatea maximă până în 2030.
Curtea a recomandat Comisiei să reevalueze relevanța cerințelor
tehnice cu privire la rețeaua centrală și la cea globală, ținând
seama de intervalul de timp rămas pentru finalizarea rețelei.
Comisia a acceptat recomandarea.

Raport al Curții

RS Infrastructurile de
transport din UE, 2020

Concluzia Curții a fost că planul Comisiei de a tripla lungimea
rețelei feroviare de mare viteză până în 2030 are șanse mici de
reușită.
Curtea a recomandat Comisiei să adopte, în contextul revizuirii
Regulamentului TEN-T, un plan realist pe termen lung pentru
construirea infrastructurii rămase de care este nevoie pentru
finalizarea rețelei feroviare centrale de mare viteză a UE. Comisia
a acceptat recomandarea.

RS Căile ferate de mare
viteză, 2018

Curtea a concluzionat că existau prea multe „porturi centrale”
identificate la nivelul UE.
Curtea a recomandat Comisiei să revadă acest număr, din
perspectiva a ceea ce este necesar pentru menținerea unui nivel
adecvat de accesibilitate la nivelul întregii UE. Comisia a acceptat
recomandarea.
Curtea a constatat că externalitățile generate de transportul
feroviar și de cel rutier nu sunt luate în considerare în mod
cuprinzător atunci când se stabilește prețul care trebuie plătit de
utilizatori pentru accesul la infrastructură. Acest lucru are un
impact negativ asupra obiectivelor UE privind transferul modal.
Curtea a recomandat Comisiei să promoveze condiții de
concurență echitabile între diferitele mijloace de transport, prin
introducerea unor măsuri de reglementare suplimentare și/sau
a altor măsuri în sprijinul traficului feroviar de marfă, atunci când
este necesar. Comisia a acceptat recomandarea.

RS Transportul
maritim, 2016

RS Transportul feroviar
de marfă, 2016
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Coordonarea
Concluziile și recomandările anterioare ale
Curții

Raport al Curții

Practica identificată

Curtea a concluzionat că statele membre erau
cele care decideau dacă și când să construiască
infrastructură feroviară de mare viteză.
Lucrările la liniile transfrontaliere de mare
viteză nu erau desfășurate în mod coordonat.
Curtea a recomandat Comisiei să ia măsuri de
remediere în cazul în care proiectele de pe
tronsoane prioritare nu începeau conform
calendarului agreat, în cazul în care acestea
înregistrau întârzieri ori dacă problemele de
coordonare de-a lungul diferitelor frontiere
păreau să împiedice punerea în funcțiune
a liniei conform planificării. Comisia a acceptat
recomandarea.
Curtea a concluzionat că Comisia Europeană
dispunea de puține instrumente juridice care să
îi permită să asigure finalizarea rețelei până în
2030.
Curtea a recomandat Comisiei să introducă
dispoziții care să consolideze coerența între
planurile naționale în domeniul transporturilor
și angajamentele legate de TEN-T, cu scopul de
a asigura respectarea și punerea în aplicare
corespunzătoare a Regulamentului TEN-T.
Comisia a acceptat recomandarea.

RS Căile ferate
de mare viteză,
2018

RS
Infrastructurile
de transport din
UE, 2020

Curtea a concluzionat că, lăsând la o parte
îmbunătățirile care pot fi aduse, deciziile de
punere în aplicare erau un pas în direcția unei
supravegheri mai eficace a finalizării
coridoarelor rețelei centrale de către statele
membre.
Curtea a recomandat întărirea rolului
coordonatorilor europeni, consolidând
mijloacele de asigurare a aplicării planurilor de
acțiune stabilite pentru coridoare, care pun
accentul pe tronsoanele prioritare, autorizând
prezența coordonatorilor la principalele
reuniuni ale consiliilor de administrație și
dezvoltând rolul acestora în ceea ce privește
comunicarea cu privire la obiectivele de politică
ale TEN-T. Comisia a acceptat recomandarea.

Elveția și Statele
Unite ale Americii:
planurile regionale
sunt elaborate pe
baza orientărilor
furnizate de nivelul
federal și sunt
transmise apoi către
nivelul federal.

RS
Infrastructurile
de transport din
UE, 2020

Australia: o agenție
independentă se
ocupă de menținerea
unei rezerve de
proiecte.
Australia și Elveția:
nivelul federal
participă la consiliile
de supraveghere și la
comitetele directoare
ale proiectelor pentru
care acordă
finanțare.
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Selecția
Concluziile și recomandările anterioare ale
Curții
Curtea a concluzionat că, pentru niciuna dintre
infrastructurile de transport de maximă
importanță din eșantionul Curții, analizele costbeneficiu nu au fost utilizate în mod
corespunzător ca instrument de luare
a deciziilor la nivelul de ansamblu al
infrastructurii.
Curtea a recomandat Comisiei să solicite
o analiză socioeconomică globală a raportului
cost-beneficiu, care să fie temeinică,
cuprinzătoare și transparentă și care să
acopere nivelul de ansamblu al fiecăruia dintre
megaproiecte, pe lângă analizele detaliate
specifice diferitelor secțiuni. Comisia nu
a acceptat recomandarea.
Curtea a constatat că evaluarea nevoilor de
investiții în transportul feroviar de mare viteză
din statele membre este de o calitate scăzută și
că deciziile de construcție sunt naționale și
politice, fiind rareori bazate pe analize costbeneficiu adecvate.
Curtea a recomandat Comisiei să condiționeze
cofinanțarea din partea UE de o evaluare
a necesității de a se construi linii feroviare de
foarte mare viteză. Comisia a acceptat parțial
această recomandare.

Raport al Curții

RS
Infrastructurile
de transport din
UE, 2020

RS Căile ferate
de mare viteză,
2018

Curtea a concluzionat că, pentru jumătate din
finanțarea auditată, infrastructurile portuare
nu erau utilizate sau erau foarte puțin utilizate.
Acest lucru, la rândul său, a evidențiat
deficiențe în evaluarea ex ante a nevoilor.
Curtea a recomandat Comisiei să finanțeze alte
infrastructuri portuare decât legăturile cu
hinterlandurile numai în condiții specifice,
inclusiv aceea să existe o nevoie clar stabilită și
o valoare adăugată demonstrată a finanțării
din partea UE. Comisia a acceptat parțial
această recomandare.

Practica identificată

RS Transportul
maritim, 2016

Toate țările selectate
pentru examinare:
datele brute și
analizele însoțitoare
utilizate de promotorii
de proiecte sunt
prezentate împreună
cu cererea de
finanțare, iar nivelul
federal reefectuează
analiza, verificând
temeinicia datelor și
a ipotezelor alese.
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Concluziile și recomandările anterioare ale
Curții
Curtea a constatat că marile proiecte din
domeniul transporturilor beneficiază de
cofinanțare din partea UE prin intermediul unui
număr mare de acțiuni, acest lucru fiind,
printre altele, o consecință a faptului că
perioada de programare a UE acoperă doar
șapte ani. Acest mod de cofinanțare duce la
duplicarea eforturilor.
Curtea a recomandat Comisiei să orienteze
selectarea acțiunilor care fac parte din
megaproiecte, astfel încât să sporească
eficiența gestionării. Comisia nu a acceptat
recomandarea.

Raport al Curții

Practica identificată
Canada: o cerere de
finanțare în două
etape reduce riscul
sarcinii administrative.

RS
Infrastructurile
de transport din
UE, 2020

Australia și Elveția:
există mecanisme
care fac legătura între
perioada de
eligibilitate a finanțării
și intervalul lung de
timp necesar pentru
implementarea
marilor proiecte din
domeniul
transporturilor.

Monitorizarea
Concluziile și recomandările anterioare ale
Curții
Curtea a concluzionat că eficiența punerii în
aplicare a marilor proiecte din domeniul
transporturilor este scăzută și că nu există
niciun serviciu specific al Comisiei care să se
concentreze pe astfel de proiecte și care să
ghideze și să orienteze promotorii de proiecte.
Curtea a recomandat Comisiei crearea unui
astfel de centru. Comisia nu a acceptat
recomandarea.
Curtea a concluzionat că depășirile de costuri și
întârzierile în construcția liniilor feroviare de
mare viteză auditate au reprezentat regula și că
a fost nevoie de mult timp înainte ca liniile,
odată construite, să fie date în funcțiune.
Curtea a concluzionat că, în continuare, Comisia
leagă exclusiv de realizări cofinanțarea din
partea UE pentru acțiuni.
Curtea a recomandat Comisiei să includă în
deciziile viitoare de punere în aplicare
o declarație privind rezultatele preconizate (de
exemplu în ceea ce privește transferul modal
sau obiectivele prognozelor de trafic). Comisia
a acceptat parțial această recomandare.

Raport al Curții

Practica identificată

RS
Infrastructurile
de transport din
UE, 2020

Statele Unite ale
Americii: există
responsabili de
supraveghere
a proiectelor
desemnați în mod
special, precum și un
mecanism automat
de monitorizare
intensificată.

RS Căile ferate
de mare viteză,
2018

Elveția: mecanisme
avansate de
monitorizare
a performanței.

RS
Infrastructurile
de transport din
UE, 2020

Statele Unite ale
Americii: definirea
indicatorilor de efect
la momentul
selectării proiectelor
și al elaborării
acordurilor de grant.
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Concluziile și recomandările anterioare ale
Curții

Raport al Curții

Curtea a recomandat Comisiei să coreleze
cofinanțarea acordată de UE beneficiarilor nu
numai de obținerea realizărilor, ci și de
obținerea rezultatelor anunțate. Comisia nu
a acceptat recomandarea.

RS Căile ferate
de mare viteză,
2018

Practica identificată

Evaluarea ex post
Concluziile și recomandările anterioare ale
Curții
Curtea a concluzionat că Comisia nu efectuează
o evaluare ex post sistematică a marilor
proiecte din domeniul transporturilor.
Curtea a recomandat Comisiei să includă în
deciziile de punere în aplicare un angajament
din partea tuturor statelor membre de
a transmite Comisiei rezultatele evaluării
ex post. Comisia a acceptat parțial această
recomandare.

Raport al Curții

Practica identificată

RS
Infrastructurile
de transport din
UE, 2020

Statele Unite ale
Americii:
promotorilor de
proiecte li se cere să
efectueze o evaluare
ex post, ale cărei
costuri sunt eligibile
în cadrul programului
de grant.

Curtea a recomandat Comisiei să introducă
o primă de performanță pentru beneficiari,
dacă se poate demonstra, în urma unei evaluări
ex post, că rezultatele anticipate au fost
depășite. Comisia nu a acceptat recomandarea.

RS Căile ferate
de mare viteză,
2018

Curtea a recomandat Comisiei să efectueze mai
frecvent evaluări ex post ale impactului, astfel
încât să se poată trage învățăminte în vederea
unei implementări mai eficiente a TEN-T.
Comisia a acceptat recomandarea.

RS TEN-T, 2005

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Norvegia: evaluările
ex post sunt
efectuate de
cercetători
independenți,
utilizând o bază de
referință stabilită în
etapa de planificare.
Franța: promotorilor
de proiecte li se cere
să efectueze evaluări
ex post (bilanțul
LOTI).
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Anexa VI – Componența grupului de experți
Experți

Organizația/Instituția

Australia
Peter Abelson

Applied Economics P/L, director executiv și membru al
Economic Society of Australia

Stephen Alchin

Director, SD Alchin Advisory Pty Ltd

Martin Locke

Profesor adjunct, Institute of Transport and Logistics
Studies, University of Sydney Business School

John Stanley

Profesor adjunct, Institute of Transport and Logistics
Studies, University of Sydney Business School

Peter Thornton
Marion Terrill

Director, Transportation Associates Pty Ltd
Director al programului Transport and Cities, Institutul
Grattan

Canada
Mary R. Brooks

Profesor emerit, Rowe School of Business, Universitatea
Dalhousie, Halifax

G. Kent Fellows

Profesor asistent și director asociat al programului
(Canadian Northern Corridor), School of Public Policy,
Universitatea din Calgary

Anthony Perl
Matti Siemiatycki

Profesor, Universitatea Simon Fraser, Vancouver
Profesor, Universitatea din Toronto

Elveția
Brian T. Adey

Profesor la Institute of Construction and Infrastructure
Management (IBI), ETH Zürich (ETHZ)

Yves Crozet

Profesor emerit, Institutul de Studii Politice (Universitatea
din Lyon, Franța)

Heinz Ehrbar

Profesor la Institute of Construction and Infrastructure
Management (IBI), ETH Zürich (ETHZ)

Yves Putallaz

Director general al firmei de consultanță IMDM (Elveția),
profesor asociat la Universitatea de Științe Aplicate din St.
Pölten (Austria)
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Statele Unite ale Americii
Daniel Behr
Bruce Lambert
Paul Lewis

Analiză a performanței din
punctul de vedere al costurilor și
al calendarului pentru șase mari
proiecte cofinanțate de UE în
domeniul transporturilor
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Consultant în sectorul transportului internațional, cu accent
pe serviciile feroviare, Behr & Associates Inc.
Doctorand, Universitatea din Anvers
Vicepreședinte pentru politici și finanțe la Eno Center for
Transportation

Oxford Global Projects Ltd.
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Acronime
BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (O mai bună utilizare
a investițiilor pentru stimularea dezvoltării) (Statele Unite)
CFM: cadrul financiar multianual
CINEA: Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu
DG ENV: Direcția Generală Mediu din cadrul Comisiei Europene
DG MOVE: Direcția Generală Mobilitate și Transporturi din cadrul Comisiei Europene
DG REGIO: Direcția Generală Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene
Eurostat: Oficiul de Statistică al Uniunii Europene
FEDR: Fondul european de dezvoltare regională
FHWA: Federal Highway Administration (Administrația Federală a Autostrăzilor din
Statele Unite)
FMI: Fondul Monetar Internațional
Fonduri ESI: fondurile structurale și de investiții europene
FOT: Oficiul Federal al Transporturilor (Elveția)
FTA: Federal Transit Administration (Administrația Federală a Transporturilor din
Statele Unite)
IA: Infrastructure Australia
INEA: Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele
INFRA: Infrastructure for Rebuilding America (Statele Unite)
LOTI: Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (Franța)
MIE: Mecanismul pentru interconectarea Europei
NRLA: New Railway Link through the Alps (Noua legătură feroviară prin Alpi)
NTNU: Norwegian University of Science and Technology (Universitatea de Știință și
Tehnologie din Norvegia)
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OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
PIB: produs intern brut
STEP: Programul de extindere a rețelei (Elveția)
TEN-T: rețeaua transeuropeană de transport
TIGER: Transportation Investment Generating Economic Recovery (Investiții în
transporturi care generează redresare economică) (Statele Unite)
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Glosar
Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu: succesoarea Agenției
Executive pentru Inovare și Rețele (INEA), înființată de Comisia Europeană pentru
a gestiona execuția tehnică și financiară a programului MIE și a programelor
anterioare.
Agenție executivă: o organizație creată și gestionată de Comisie, pentru o perioadă
limitată de timp, cu misiunea de a desfășura sarcini specifice legate de programele sau
de proiectele UE, în numele Comisiei și sub responsabilitatea acesteia.
Analiza cost-beneficiu: o comparație între costurile estimate ale unei acțiuni propuse
și beneficiile preconizate.
Cadrul financiar multianual: planul de cheltuieli al UE care stabilește prioritățile (pe
baza obiectivelor de politică) și plafoanele, în general pentru o perioadă de șapte ani.
Constituie structura în care sunt stabilite bugetele anuale ale UE și fixează plafoane
pentru fiecare categorie de cheltuieli. Cadrul financiar multianual curent acoperă
perioada 2021-2027.
Dezangajare: anularea de către Comisie a totalității unui angajament neutilizat sau
a unei părți din acesta.
Fondul de coeziune: fond al UE prin care se urmărește reducerea decalajelor
economice și sociale din cadrul Uniunii prin finanțarea de investiții în statele membre
al căror venit național brut pe cap de locuitor se situează sub 90 % din media UE.
Fondul european de dezvoltare regională: fondul UE care consolidează coeziunea
economică și socială în UE prin finanțarea de investiții menite să reducă dezechilibrele
dintre regiuni.
Fondurile structurale și de investiții europene: cele cinci fonduri principale ale UE
care, împreună, sprijină dezvoltarea economică pe tot teritoriul UE: Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.
Gestiune directă: gestionarea unui fond sau a unui program al UE asigurată doar de
către Comisie, spre deosebire de gestiunea partajată sau gestiunea indirectă.
Gestiune partajată: metodă de execuție a bugetului UE în cadrul căreia, spre deosebire
de gestiunea directă, Comisia deleagă sarcini de execuție statelor membre, păstrând
însă responsabilitatea finală.
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Grant: plată nerambursabilă efectuată din bugetul UE către un beneficiar în scopul
implementării unui proiect sau a unui program eligibil.
Indicator: informație utilizată pentru măsurarea sau evaluarea unui aspect al
performanței.
Mecanismul de redresare și reziliență: mecanismul de sprijin financiar al UE destinat
să atenueze impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și să stimuleze
redresarea, promovând totodată transformarea verde și digitală.
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): instrument prin care se acordă
asistență financiară pentru crearea de infrastructură sustenabilă și interconectată în
sectoarele energiei, transporturilor și tehnologiei informației și comunicațiilor.
Pactul verde european: strategie de creștere a UE, adoptată în 2019, care urmărește
să transforme UE într-o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050.
Promotor de proiect: entitatea, publică sau privată, responsabilă de realizarea
proiectului de anvergură de infrastructură, inclusiv de solicitarea autorizațiilor de
mediu și de construcție și a finanțării disponibile la nivel național și din partea UE.
Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă: strategie a UE, propusă în
2020, menită să ducă la o reducere cu 90 % a emisiilor generate de transporturi până
în 2050, prin intermediul unui sistem de transport mai competitiv, mai sigur, mai
accesibil și mai convenabil ca preț.
TEN-T (rețele transeuropene de transport): un ansamblu planificat de rețele de
transport rutier, feroviar, aerian și naval în Europa. Rețelele TEN-T fac parte dintr-un
sistem mai amplu de rețele transeuropene (TEN), care include o rețea de
telecomunicații și o rețea de energie.
Valoare de referință: un punct de referință sau un standard în raport cu care pot fi
evaluate performanțele sau rezultatele.
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Echipa din cadrul Curții de Conturi
Europene
Documentul de analiză al Curții intitulat „Cadrul UE pentru marile proiecte de
infrastructură de transport: o comparație internațională” prezintă o serie de exemple
de practici internaționale și identifică provocările pentru Comisia Europeană în ceea ce
privește sprijinul său viitor pentru astfel de proiecte.
Documentul de analiză a fost adoptat de Camera de audit II – cameră specializată pe
domeniile de cheltuieli aferente investițiilor pentru coeziune, creștere și incluziune –
condusă de doamna Iliana Ivanova, membră a Curții de Conturi Europene. Activitatea
a fost condusă de doamna Annemie Turtelboom, membră a Curții de Conturi
Europene, sprijinită de: Florence Fornaroli, șefă de cabinet, și Celil Ishik, atașat în
cadrul cabinetului; Helder Faria Viegas, manager principal; Guido Fara, coordonator;
Manja Ernst, Nils Odins și Luc T'Joen, auditori. Adrian Williams a asigurat sprijin
lingvistic.

De la stânga la dreapta: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas,
Annemie Turtelboom, Luc T'Joen, Manja Ernst, Nils Odins.

Marile proiecte de infrastructură joacă un rol
esențial în realizarea rețelei transeuropene
de transport a UE. Acest document de analiză
compară cadrul UE de implementare a acestui tip
de proiecte cu o serie de țări selectate și identifică
practici din care Comisia și factorii de decizie s-ar
putea inspira și care ar putea fi adaptate, dacă este
necesar, la contextul UE.
Curtea nu a identificat nicio practică prin care
s-ar putea remedia deficiențele identificate
la nivelul UE cu privire la strategie. În schimb,
pentru procesele legate de coordonare, selecție,
monitorizare și evaluare ex post au fost prezentate
exemple relevante.
Curtea a analizat de asemenea depășirile actuale
ale bugetului și ale calendarului pentru șase
proiecte cofinanțate de UE. În comparație cu
valorile de referință de la nivel mondial, patru
dintre aceste proiecte înregistrau depășiri mai
mici ale bugetului, dar majoritatea se confruntau,
în medie, cu întârzieri mai mari față de calendarul
stabilit.

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG
Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

