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FIEC salută „Conectarea Europei”: 

Este timpul ca statele membre să facă partea lor de munca! 

 

FIEC ia act de oportunitățile create de mecanismul Conectarea Europei și noile orientări TEN-T în 
realizarea unei rețele de transport real, pe întreg teritoriul UE. Acum, mingea este în terenul statelor 
membre, care trebuie să se angajeze să facă aceste proiecte o realitate. 

 
FIEC rămâne încrezător că noul mecanism va fi capabil să joace un rol semnificativ de pârghie , cu toate 
ca reducerile efectuate de Consiliu la propunerea inițială a Comisiei sunt contraproductive având în 
vedere necesitățile de finanțare. 

 
Crearea acestui mecanism corespunde unei solicitari făcute de FIEC cu mulți ani în urmă  și anume de a 
avea un fond de infrastructură unic și centralizat în cadrul bugetului UE , în scopul de a face proiecte cu 
valoare adăugată europeană . Faptul că secțiunile transfrontaliere pot fi co -finanțate cu până la 40 %, 
este un element pozitiv . 

 
"Ceea ce este important acum , este angajamentul politic al statelor membre , în special în cazul în care 
considerați că s-a atenuat de catre Consiliu propunerea inițială a Comisiei pentru un obiectiv obligatoriu 
până în 2030", subliniază Thomas Schleicher , președintele FIEC . "Statele membre trebuie acum să 
lucreze serios la proiectele pe care le-au promovat! " 

 
"Mai mult decât atât , sunt total de acord cu ceea ce a spus europarlamentarul Brian Simpson , în 
concluziile sale de la Zilele TEN-T 2013 și anume că atât timp cât statele membre vor gândi doar la nivel 
național , Rețeaua Europeană de bază nu se va întâmpla" , adaugă Schleicher . "Statele membre trebuie 
să înceapă să gândească european!" 

 
Având în vedere infrastructura de transport , Schleicher regretă faptul că lista de proiecte eligibile a fost 
extinsă în mod semnificativ . Acest lucru este în contradicție cu obiectivul inițial de concentrare a 
fondurilor disponibile catre un număr limitat de proiecte , în scopul de a asigura realizarea lor, obiectiv 
care a fost puternic susținut de FIEC. 

 
În cele din urmă , FIEC salută diferitele instrumente financiare inovatoare, care au fost dezvoltate în 
ultimii ani și dorește să vadă rapid rezultatul acestor instrumente . " Cu toate acestea , ele nu vor servi 
nici unui scop în cazul în care nu există un flux stabil de proiecte ", spune Schleicher . " Din nou , statele 
membre trebuie să își asume responsabilitatea pentru cea mai bună utilizare a oportunităților care le 
sunt oferite . " 

 
" Infrastructura de rețea este coloana vertebrală a economiei UE , " conchide Schleicher , " politicile de 
austeritate nu trebuie să oprească investițiile în infrastructură, necesare pentru a asigura creșterea 
economică și locuri de muncă în UE ." 


