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DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIŞĂ DE INFORMARE  

Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor 

europene pe calea viitorului 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                 TRAN 1 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 09.12.2020; responsabil Adina Vălean 

(Direcția Generală mobilitate și transporturi) 

2. Denumire document: Comunicare a 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 

3. Date de identificare: COM(2020)789 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Alte informații: Comunicarea este însoțită de o anexă - Strategia pentru o mobilitate 

sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului; a se vedea și 

documentul de lucru al Comisiei Europene SWD(2020)331. 

6. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru transport și 

turism (TRAN); comisii competente pentru aviz – Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru  mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(ENVI), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru piața internă și 

protecția consumatorilor (IMCO), Comisia pentru dezvoltare regională (REGI); etapă 

pregătitoare (cf. OEIL) 

- Consiliul UE: Reuniunea Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie (transporturi) 

se preconizează a avea loc la 3 iunie 2021 (cf. consilium.europa.eu) 

- Comitetul Economic și Social European - Aviz în curs de adoptare (raportor: Stefan BACK  

(GR I / Suedia; coraportor: Tanja BUZEK (GR II/Germania); sesiunea plenară va avea loc între 

27-28 aprilie 2021 

 

1. Context 

Politica Uniunii Europene (UE) în domeniul transporturilor urmărește asigurarea circulației 

eficiente, sigure și libere a persoanelor și a bunurilor pe întreg teritoriul UE, cu ajutorul unor 

rețele integrate, care includ toate modalitățile de transport (rutier, feroviar, pe apă, aerian sau 

sisteme inteligente). De asemenea, politica UE abordează aspecte foarte variate, cum ar fi 

schimbările climatice, drepturile pasagerilor, cercetare și inovare, obligații de serviciu public, 

ș.a. 

În iulie 2020, liderii UE au convenit asupra unui pachet cuprinzător care să contribuie 

la reconstrucția economiei UE. Tranziția ecologică și durabilitatea reprezintă pietrele de 

temelie ale planului de redresare și corespund angajamentului liderilor UE de a construi 

o economie și o societate cu un nivel net al emisiilor egal cu zero până în 2050. 

În contextul Pactului ecologic european, toate modalitățile de transport trebuie să devină 

sustenabile, cu alternative ecologice disponibile pe scară largă și cu stimulente adecvate puse 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20200331.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0789&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2021/06/03/
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategy-sustainable-and-smart-mobility
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/3212.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/3213.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/3214.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/3211.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/3219.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/3217.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/3223.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/3220.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/3221.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-recovery-plan/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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în aplicare pentru a încuraja tranziția. Stabilirea unor etape concrete se consideră a fi în măsură 

să mențină sistemul european de transport pe traiectoria către un viitor inteligent și sustenabil. 

Pe durata președinției germane a Consiliului UE, a fost adoptată Declarația de la Passau (29 

octombrie 2020) prin care au fost identificate 5 domenii de acțiune care să contribuie la o 

mobilitate durabilă, sigură și eficientă – individul ca punct central al politicii de mobilitate, 

extinderea infrastructurii digitale și transformarea infrastructurii de mobilitate într-una 

inteligentă, promovarea automatizării în toate modalitățile de transport, consolidarea 

conectivității inteligente – către un spațiu european al datelor – mobilitatea ca ecosistem; 

promovarea inovațiilor pentru mobilitatea digitală și virtuală. 

2. Prezentarea noii strategii  

2.1. Obiectivul general 

 

Strategia reflectă angajamentul UE pentru reducerea emisiilor de carbon și este însoțită de un 

plan de acțiuni incluzând 82 de măsuri planificate pentru următoarea perioadă. care sunt 

structurate pe 10 arii prioritare de acțiune pentru tranziția spre o mobilitate durabilă, inteligentă 

și rezilientă. 

 

2.2. Principalele etape pentru un viitor inteligent și sustenabil 

 până în 2030: 

– cel puțin 30 de milioane de autoturisme cu emisii zero vor fi în exploatare pe drumurile 

europene; 

– 100 de orașe europene vor fi neutre din punct de vedere climatic; 

– traficul feroviar de mare viteză se va dubla la nivelul întregii Europe; 

– călătoriile colective programate pentru deplasări cu o lungime de sub 500 de km vor trebui 

să fie neutre din punctul de vedere al carbonului; 

– mobilitatea automatizată va fi implementată la scară largă; 

– navele maritime cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață. 

 până în 2035: 

–aeronavele de mare capacitate cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață. 

 până în 2050: 

– aproape toate autoturismele, furgonetele, autobuzele și vehiculele grele noi vor avea emisii 

zero; 

– traficul feroviar de marfă se va dubla; 

–o rețea transeuropeană de transport (TEN-T) multimodală va fi pe deplin operațională, pentru 

un transport sustenabil și inteligent, cu conectivitate de mare viteză. 

 

2.3. 10 domenii-cheie de acțiune („inițiative emblematice”) pentru a transforma 

această viziune în realitate 

 Transport sustenabil prin: 

– stimularea adoptării vehiculelor, navelor și aeronavelor cu emisii zero, a combustibililor 

regenerabili și cu emisii scăzute de carbon și a infrastructurii aferente; 

– crearea de aeroporturi și porturi cu emisii zero; 

– realizarea unei mobilități interurbane și urbane sănătoase și sustenabile; 

– dublarea traficului feroviar de marfă până în 2050; 

– tarifarea carbonului și oferirea de stimulente mai bune utilizatorilor. 

 Transport inteligent prin: 

– transformarea mobilității multimodale conectate și automatizate în realitate; 

– stimularea inovării și a utilizării datelor și a inteligenței artificiale pentru o mobilitate 

mai inteligentă. 

 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/K/passau-declaration.pdf?__blob=publicationFile
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE_f.pdf
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 Transport rezilient prin: 

– consolidarea pieței unice;  

– asigurarea unei mobilități echitabile și juste pentru cetățenii europeni;  

– îmbunătățirea siguranței și a securității transporturilor la nivelul tuturor modurilor – 

inclusiv prin reducerea aproape la zero a numărului de decese până în 2050. 

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre 

 

3.1. Instituții ale UE 

3.1.1. Parlamentul European 

 

Între 25 și 26 ianuarie 2021, Comisia TRAN s-a întrunit pentru a discuta despre strategie. O 

parte dintre deputații europeni au considerat proiectul ca fiind nerealist [J.R. Bauza Diaz (ES/ 

RE) și P. Olivier (FR/ ID)], lipsit de ambiție, evidențiind importanța implementării principiului 

„poluatorul plătește” [C. Cuffe (IE/ Verzi)], că infrastructura pentru combustibilii alternativi ar 

trebui inclusă în Regulamentul TEN-T [J. Danielsson (SE/ S&D)]1 ș.a. 

 

3.1.2. Consiliul Uniunii Europene 

Consiliul UE s-a pronunțat asupra mai multor propuneri privind legislația UE care definesc 

o traiectorie durabilă pentru mobilitatea europeană, dintre care le menționăm pe cele mai 

recente2: 

 în decembrie 2020 a convenit asupra poziției sale privind taxarea vehiculelor grele 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri (revizuire directivei „Eurovigneta”); 

 la 25 ianuarie 2021 a adoptat poziția cu privire la noile norme pentru îmbunătățirea 

drepturilor călătorilor din transportul feroviar. 

 

De asemenea, la 10 februarie 2021 a avut loc o videoconferință informală a membrilor grupului 

de lucru pentru transport – chestiuni intermodale și rețele în cadrul căreia au fost discutate 

aspecte digitale legate de strategie. 

 

3.1.3. Prioritățile președinției portugheze: 

 să obțină abordarea generală cu privire la planurile de eficientizare a spațiului aerian 

european, în ciuda provocărilor și a opiniilor divergente ale statelor membre. Este important ca 

rezultatul obținut să nu conducă la o povară administrativă inutilă și să asigure stabilitate și 

predictibilitate în industrie, contribuind în același timp la îndeplinirea obiectivelor climatice. 

 speră la un acord politic rapid pe marginea propunerii lansate în luna  decembrie 2020 

vizând revizuirea modului în care sunt alocate sloturile pentru aeroporturi în vara viitoare. 

Aceasta va permite companiilor aeriene și aeroporturilor să poată funcționa într-un mod sigur, 

fără a fi nevoie să efectueze zboruri „fantomă” pentru să-și mențină aceste drepturi. 

 va depune eforturi pentru finalizarea acestui dosar, asigurând că drepturile pasagerilor 

nu vor fi diminuate în contextul crizei cu care se confruntă în prezent sectorul aviatic. 

 speră să finalizeze acest dosar ce vizează reformarea normelor de tarifare rutieră în 

scopul diminuării impactului climatic al sectorului.  

                                                           
1 A se vedea, în acest sens, înregistrarea dezbaterii comisiei aici. 
2 Documentele adoptate de Consiliul UE în domeniul transporturilor înainte de 2020 se pot consulta aici. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96222/transport-meps-scrutinise-a-new-eu-mobility-strategy
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/18/road-charging-reform-council-agrees-its-stance/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/01/25/improved-rail-passenger-rights-adopted-by-council/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1542-2021-INIT/en/pdf
https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-transport-and-tourism_20210125-1645-COMMITTEE-TRAN_vd
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/clean-and-sustainable-mobility/
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 intenționează să reia negocierile privind  Directiva privind vehiculele închiriate pentru 

transportul de mărfuri (parte a pachetului Mobilitate I)și să obțină abordarea generală la 

Consiliul TTE-Transport din 3 iunie. 

 

3.2. State membre ale UE 

Documentul prin care este propusă strategia este examinat de către Belgia, Danemarca, 

Finlanda, Germania, Polonia și Suedia (cf. IPEX) 

 

4. Alte poziții și lucrări relevante – rapoarte și studii 

 Studiu PE privind implementarea pachetului de siguranță rutieră (Implementation of 

the roadworthiness package: European implementation assessment. 

 Studiu: Orientări. Dezvoltarea şi implementarea unui plan sustenabil de mobilitate 

urbană (2014) 

 

5. Aspecte privind poziția autorităților române  

 

 Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare române 2021-2025, adoptată prin H.G. 

nr. 985/2020. 

 Strategia  regională  de  mobilitate urbană durabilă și orașe inteligente a regiunii nord-

vest 2021-2027. 

 

6. Alte resurse utile în internet 

 Întrebări și răspunsuri - Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă; 

 Fișă informativă - Sectorul transporturilor și mobilității; 

 

 Ioana Cristina Vida 

03 februarie 2021 

Actualizată la 23 februarie 2021 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200789.do#dossier-COM20200789
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654175/EPRS_STU(2020)654175_EN.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/BUMP_Guidelines_RO.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/ANEXA_compressed-1.pdf
https://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2020/08/3.-Raportul-6.-SRMUOIRNV-2021-2027-Strategia_Versiune-finala.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2330
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2350

