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Către 
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 
 
 

                                 PROIECT DE OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Strategia pentru o 

mobilitate sustenabilă şi inteligentă- înscrierea transporturilor europene pe calea 
viitorului 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 171 alin (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului 
privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr.2, anexate 
TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
transporturi și infrastructură a fost sesizată, pentru examinare pe fond, cu Comunicarea 
Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor - Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi 
inteligentă- înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului 
[COM(2020)789], transmisă cu actul nr.1/E/9.02.2021 [E2/2021]. 
 Comunicarea prezintă o stategie care să pună bazele procesului prin care 
sistemul de transport al Uniunii îşi poate realiza transformarea ecologică şi digitală şi 
poate deveni mai rezilient în faţa viitoarelor crize. În domeniul transportului rutier sunt 
implementate soluţii cu emisii zero, producătorii investind în vechicule electrice cu 
baterii. În domeniul transportului feroviar este necesar să fie continuată electrificarea, 
iar acolo unde nu este viabilă să se mărească utilizarea hidrogenului. Transportul aerian 
şi cel naval se confruntă cu provocări mai mari în ceea ce priveşte decarbonizarea în 
următoarele decenii, din cauza lipsei de tehnologii cu emisii zero ce se pregătesc a fi 
lansate pe piaţă, a ciclurilor lungi de dezvoltare şi de viaţă ale aeronavelor şi navelor, a 
investiţiilor semnificative necesare pentru echipamentele şi infrastructura de 
realimentare, precum şi a concurenţei internaţionale în aceste sectoare. Comisia va lua 
în considerare înfiinţarea unei Alianţe pentru lanţul valoric al combustibililor din surse 
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regenerabile şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în cadrul căreia autorităţile 
publice, industria şi societatea civilă vor coopera pentru a stimula oferta şi 
implementarea celor mai promiţători combustibili, completând acţiunile din cadrul 
Alianţei europene pentru hidrogen curat şi spriinindu-se pe succesul Alianţei europene 
pentru baterii.  
 Referitor la porturi şi aeroporturi acestea trebuie să devină platforme 
multimodale de mobilitate şi transport, care să facă legătura între toate modurile 
relevante.  
                 Comisia propune un set cuprinzător de măsuri enumerate în planul de 
acţiunie pentru a înscrie UE pe calea creării sistemului de mobilitate sustenabil, 
inteligent şi rezilient al viitorului şi pentru a aduce schimbările fundamentale necesare 
în vederea atingerii obiectivelor Pactului verde european. Aceste eforturi pot fi 
încununate de succes numai dacă există un angajament suficient din partea tuturor celor 
implicaţi, şi anume instituţiile europene, statele membre şi autorităţile acestora de la 
toate nivelurile guvernamentale, părţile interesate, întreprinderile, precum şi cetăţenii. 
                     Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat și 
dezbătut documentul mai sus menționat în ședința din data de 9 martie 2021 și au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri europene 
un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor. Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă- înscrierea 
transporturilor europene pe calea viitorului, [COM(2020)789]. 
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Ciprian Constantin Şerban 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
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