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Fișă rezumat 

Evaluarea impactului inițiativei de raționalizare a finalizării TEN-T 

A. Necesitatea de a acționa 

De ce? Care este problema abordată? Maximum 11 rânduri 

Finalizarea efectivă și la timp a TEN-T este esențială pentru funcționarea eficientă a pieței unice și sprijină, de 
asemenea, decarbonizarea și digitalizarea transporturilor și tranziția către o mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon. Cu toate acestea, în prezent, proiectele TEN-T înregistrează întârzieri din cauza procedurilor, 
iar promotorii de proiecte se confruntă cu incertitudini. În cazuri extreme, este nevoie de până la 10 ani pentru a 
pregăti un proiect de infrastructură înainte ca acesta să poată avansa; în medie, pregătirile durează aproximativ 
4-5 ani. Problema decurge din organizarea sub nivelul optim a procedurilor de acordare de autorizații (care 
implică mai multe etape și nu fac obiectul unor termene-limită) și din aplicarea dificilă a cadrului juridic existent 
pentru achizițiile publice transfrontaliere. Acest lucru face ca investitorii privați să fie reticenți în a se implica în 
proiecte de infrastructură. Cele mai afectate părți interesate sunt promotorii de proiecte TEN-T, autoritățile 
naționale (în special cele responsabile de acordarea autorizațiilor) și societatea civilă. Cetățenii se confruntă 
adesea cu dificultăți în ceea ce privește participarea deplină la planificarea proiectelor din cauza lipsei de 
transparență a organizării procedurilor. Dacă problema nu este abordată în mod eficace, se preconizează că 
proiectele vor fi în continuare amânate și că TEN-T nu se va finaliza până în 2030.  

Ce se așteaptă de la această inițiativă? Maximum 8 rânduri 

Obiectivul general al inițiativei este de a aborda întârzierile și gradul ridicat de incertitudine cu privire la 
procedurile care au impact asupra finalizării proiectelor rețelei centrale TEN-T, care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor generale ale TEN-T — coeziune, eficiență, durabilitate și sporirea beneficiilor pentru utilizatori. Se 
preconizează că în urma acestei inițiative se va accelera finalizarea TEN-T prin majorarea proporției din 
infrastructură care respectă standardele și prin reducerea numărului de proiecte privind rețeaua centrală TEN-T 
care se confruntă cu întârzieri. În cele din urmă, este de așteptat să crească numărul proiectelor care utilizează 
instrumente financiare inovatoare ale UE sau în care este implicat capital privat. 

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE? Maximum 7 rânduri  

Rețeaua TEN-T este, prin definiție, transnațională și cuprinde întreaga UE. Finalizarea acesteia necesită o 
coordonare semnificativă a diferitor proiecte pentru a putea valorifica pe deplin beneficiile globale ale rețelei la 
nivelul UE. În acest sens, finalizarea rețelei TEN-T se bazează pe o sincronizare eficientă nu numai a 
investițiilor, ci și a ritmului de implementare a proiectelor individuale, pentru a se evita decalajele de timp și 
pentru a profita de beneficiile unei rețele care să cuprindă întreaga UE. Numărul autorităților și al nivelurilor de 
guvernanță implicate în procedurile de acordare de autorizații, precum și competențele și atribuțiile acestora 
variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Întârzierile generate de aceste diferențe procedurale 
au un impact semnificativ asupra finalizării rețelei TEN-T. 

 

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică, legislative și nelegislative, au fost luate în considerare? Există sau nu o 
opțiune preferată? De ce? Maximum 14 rânduri  
Au fost luate în considerare trei opțiuni, variind de la instrumente legislative și soluții fără caracter obligatoriu la 
măsuri legislative. Opțiunea care vizează introducerea unor modificări minime ale instrumentelor existente (OP1) 
constă, în special, în elaborarea unei serii de orientări (instrument legislativ fără caracter obligatoriu) pentru 
promotorii de proiecte TEN-T și o mai bună orientare a instrumentelor existente, în special în ceea ce privește 
asistența tehnică. Opțiunea care vizează punerea în aplicare a unei acțiuni obligatorii cu caracter limitat la nivel 
național (OP2) include cerința legală, pentru statele membre, de a introduce un ghișeu unic pentru proiectele 
rețelei centrale TEN-T și de a se asigura că acestea beneficiază de cel mai rapid tratament posibil din punct de 
vedere legal. În fine, o opțiune care ar defini un cadru UE pentru autorizarea proiectelor rețelei centrale TEN-T 
(OP3) a fost examinată în două variante - aplicarea normelor UE la nivel național (OP3a) și acordarea de 
autorizații la nivelul UE (OP3b). 

OP2 este selectată ca opțiune preferată datorită performanței sale pozitive în ceea ce privește eficacitatea și 
eficiența în comparație cu OP1 și datorită flexibilității sale în comparație cu OP3. Mai mult, OP2 nu are 
dezavantajele OP3 în ceea ce privește impactul social și impactul asupra securității juridice. OP2 este o soluție 
echilibrată și eficientă pentru a încuraja implementarea proiectelor TEN-T și, în același timp, pentru a stabili 
proceduri mai clare și mai incluzive în vederea creșterii nivelului de acceptare de către public a proiectelor de 
infrastructură. 
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Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni? Maximum 7 rânduri  
OP1 este susținută de autoritățile naționale, întrucât sarcina de a aplica celelalte opțiuni ar reveni, cel mai 
probabil, administrațiilor naționale. OP3 este sprijinită în principal de promotorii de proiecte, care se așteaptă ca 
această opțiune să aibă cel mai mare potențial în ceea ce privește simplificarea procedurilor și claritatea. OP2 
este susținută de majoritatea părților interesate, întrucât administrațiile naționale, promotorii de proiecte și 
persoanele fizice care au participat la consultarea publică deschisă văd ocazia de a îmbunătăți sistemul actual 
printr-o mai bună sincronizare a proceselor, respectând totodată principiul subsidiarității și evitând incertitudinea 
juridică.  

C. Impactul opțiunii preferate 

Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)? Maximum 12 rânduri 

OP2 ar duce la o reducere de 5,1 miliarde EUR a costurilor pentru utilizatori (cu 0,2 % mai puțin față de 
scenariul de referință) și la economii de costuri externe de aproximativ 724 de milioane EUR în perioada 2018-
2030. Se preconizează că toate opțiunile de politică vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește creșterea 
economică; beneficiile economice ale OP2 la nivelul UE ar fi între 0,9 miliarde EUR și 1,6 miliarde EUR pe an 
(cu 0,9-1,6 % mai mult față de scenariul de referință). 

În cadrul OP2, se anticipează că instituirea unui ghișeu unic la nivel național va conduce la o reducere 
semnificativă a costurilor pentru promotorii de proiecte (166 de milioane EUR) în perioada 2018-2030 în raport 
cu scenariul de referință. OP2 este, de fapt, opțiunea care ar reduce sarcina administrativă totală cu cea mai 
mare sumă (153 de milioane EUR). 

OP2 ar avea, de asemenea, un impact semnificativ în ceea ce privește crearea de locuri de muncă suplimentare 
până în 2030, în raport cu scenariul de referință (5 600 de locuri de muncă suplimentare pe an sau o creștere de 
1,6 % față de scenariul de referință). 

În cele din urmă, în ceea ce privește impactul social, integrarea și coordonarea procedurilor generale de 
autorizare în cadrul OP2 ar avea un impact pozitiv asupra consultărilor publice la nivel de proiect, datorită unei 
mai bune sincronizări a procedurilor și stabilirii de termene-limită. 

 

Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)? Maximum 12 rânduri 

În cadrul OP2, se preconizează că înființarea unui ghișeu unic la nivel național va genera costuri administrative 
de 13 milioane EUR pentru autoritățile care acordă autorizații în perioada 2018-2030. Nu sunt prevăzute alte 
costuri.  

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor? Maximum 8 rânduri 

Nu se așteaptă ca IMM-urile și microîntreprinderile să fie direct afectate de prezenta inițiativă. Mai multă claritate 
și o mai mare simplificare a proceselor existente pot aduce beneficii IMM-urilor, care nu dispun întotdeauna de 
capacitatea necesară pentru a participa la proceduri complexe și de lungă durată. În plus, se preconizează că 
impactul global asupra pieței lucrărilor de geniu civil va avea efecte colaterale pozitive asupra IMM-urilor de pe 
piața construcțiilor. 

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale? Maximum 4 rânduri 
Singurul impact asupra bugetelor și administrațiilor naționale va rezulta din costurile suplimentare ale autorităților 
care acordă autorizații (13 milioane EUR în perioada 2018-2030). Cu toate acestea, se poate presupune că 
aceste costuri se vor referi în principal la respectarea noului cadru și vor scădea în timp. 

Vor exista și alte efecte semnificative? Maximum 6 rânduri  
Se așteaptă ca toate cele trei opțiuni de politică să aibă implicații juridice. Cu toate acestea, opțiunea preferată 
(OP2) prevede garanțiile juridice necesare conform cărora autoritatea unică de acordare a autorizațiilor stabilită 
la nivel național va respecta normele naționale existente în materie de drept administrativ. De asemenea, 
aceasta este concepută după modelul cadrului existent de acordare de autorizații pentru proiectele de 
infrastructură în domeniul energiei. 

Toate cele trei opțiuni de politică au, de asemenea, un impact asupra societății civile, însă opțiunea preferată 
este cea care poate consolida cel mai bine claritatea și transparența, pentru a încuraja participarea mai eficace 
a comunităților locale la consultări și, în final, pentru a asigura un nivel mai ridicat de acceptare din partea 
publicului. 

D. Acțiuni subsecvente 
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Când va fi revizuită politica? Maximum 4 rânduri  

Instrumentul legislativ va fi monitorizat și evaluat în mod regulat, prin utilizarea instrumentelor și a 
mecanismelor existente de raportare a progresului realizat în procesul de finalizare a rețelei TEN-T.  

 


