
Fişe tehnice UE - 2017 1

POLITICA COMUNĂ ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR: GENERALITĂȚI

Politica în domeniul transporturilor face parte din domeniile politice comune de mai mult de
30 de ani. Startul a fost dat de hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 22
mai 1985 în acțiunea în constatarea abținerii de a acționa inițiată de Parlamentul European
împotriva Consiliului. Pe lângă deschiderea spre concurență a piețelor transporturilor și
crearea unor rețele transeuropene, aspectul unei „mobilități sustenabile” va dobândi tot o
semnificație din ce în ce mai mare în perioada de până în 2020, în special în contextul creșterii
constante a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din acest sector, fapt care periclitează
realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene.

TEMEI JURIDIC

Articolul 4 alineatul (2) litera (g) și Titlul VI din TFUE

OBIECTIVE

Încă în Tratatele de la Roma, statele membre au subliniat importanța unei politici comune în
domeniul transporturilor, alocându-i un titlu separat în cadrul tratatelor. Astfel, transportul era
unul dintre primele domenii politice comune ale Comunității. Prioritatea majoră era aceea de a
institui o piață comună a transporturilor, adică de a transpune în practică libertatea de circulație
a serviciilor și deschiderea piețelor de transport. Acest obiectiv a fost atins în mare măsură,
întrucât până și piețele feroviare (serviciile naționale de transport de călători) urmează să fie
deschise treptat concurenței.
Procesul de deschidere a piețelor transporturilor presupune realizarea condițiilor de concurență
echitabilă, atât la nivel individual, pentru fiecare mod de transport în parte, cât și între acestea.
Din acest motiv, armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor
membre, inclusiv a condițiilor-cadru tehnice, sociale și fiscale, a dobândit în timp o importanță
tot mai mare.
În ciuda scăderii traficului constatate în urma crizei economice din 2008, finalizarea cu succes
a pieței europene interne, eliminarea frontierelor interne, scăderea prețurilor de transport ca
urmare a deschiderii și liberalizării piețelor de transport, precum și modificările survenite în
sistemele de producție și în modalitățile de depozitare au dus la o creștere, pe termen mediu, a
volumului bunurilor și persoanelor transportate. Deși extrem de eficient și dinamic din punct de
vedere economic, sectorul transporturilor se confrunta cu costuri sociale și ecologice din ce în ce
mai mari. Drept urmare, principiul „mobilității sustenabile” a dobândit o semnificație crescândă.
Acest principiu încearcă să îmbine două categorii de obiective contradictorii. Pe de o parte,
asigurarea unei mobilități eficiente și avantajoase sub aspectul costurilor pentru persoane și
mărfuri constituie un element central al unei piețe interne competitive și baza pentru libera
circulație a persoanelor. Pe de altă parte, se conturează necesitatea de a controla traficul în
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creștere și de a minimiza costurile externe cauzate de accidentele rutiere, afecțiunile căilor
respiratorii, schimbările climatice, zgomot, efectele nocive asupra mediului sau ambuteiaje.
Aplicarea acestui principiu presupune o abordare integrată pentru optimizarea eficienței
sistemului de transport, organizării și siguranței transportului, cât și pentru reducerea
consumului de energie și efectelor asupra mediului. Ca obiective principale se definesc,
printre altele, consolidarea competitivității modalităților de transport nepoluante, constituirea
unor rețele integrate de transport care să utilizeze două sau mai multe modalități de
transport (transport combinat feroviar-rutier sau intermodal), precum și instituirea condițiilor de
concurență echitabilă între modalitățile de transport, prin imputarea justă a costurilor generate
de acestea.
În ciuda numeroaselor eforturi, politica europeană în domeniul transporturilor mai trebuie să
răspundă unor mari provocări în ceea ce privește sustenabilitatea, în special în contextul luptei
împotriva încălzirii globale. Transporturile generează aproape un sfert din totalul emisiilor de
gaze cu efect de seră (GES) în UE-28 (acest sector situându-se pe locul doi al celor mai mari
emitenți de GES, după sectorul energetic). În plus, în Europa transportul este singurul sector ale
cărui emisii de GES au crescut din 1990, cu aproape 22 % în total. (Începând de la recesiunea
din 2008, aceste emisii au început să scadă ușor, însă tendința pe termen lung continuă să fie una
de creștere). Acesta este motivul pentru care Cartea albă din 2011 privind transporturile prevede
o reducere a acestor emisii (inclusiv a celor generate de aviația internațională, însă excluzând
transportul maritim internațional) cu 20 % în perioada 2008-2030 și cu cel puțin 60 % în perioada
1990-2050, dar și o reducere a emisiilor generate de transportul maritim internațional cu 40 % în
perioada 2005-2050. De asemenea, în Cartea albă se propune o utilizare în proporție de 40 % a
carburanților sustenabili cu conținut scăzut de carbon în domeniul aviației în perioada de până în
anul 2050 și o reducere a cotei automobilelor propulsate de carburanți tradiționali în transportul
urban cu 50 % până în anul 2030 și chiar cu 100 % până în 2050.

REZULTATE

A. Orientări politice generale
Cartea albă privind realizarea pieței interne, publicată în iunie 1985, cuprindea recomandări
care vizau să garanteze libertatea de a furniza servicii. Totodată, aceasta conținea referiri
specifice la transporturi și preciza anumite obiective care trebuiau atinse, cel târziu până
la 31 decembrie 1992, pentru toate tipurile de transporturi (terestre, maritime, aeriene).
Printre obiective se numărau dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes comunitar,
simplificarea controalelor și formalităților la frontieră, precum și îmbunătățirea siguranței.
Pe data de 2 decembrie 1992, Comisia a adoptat Cartea albă privind dezvoltarea viitoare a
politicii comune în domeniul transporturilor (COM(1992)0494). Aceasta promova deschiderea
pieței transporturilor, dezvoltarea rețelei transeuropene, consolidarea securității și armonizarea
socială. Totodată, această primă carte albă marca un punct de cotitură spre o abordare integrată
și intermodală, bazată pe principiul „mobilității sustenabile”. Ulterior, în Cartea albă a Comisiei
din data de 22 iulie 1998 intitulată „Tarife echitabile pentru utilizarea infrastructurii: o abordare
pe etape pentru stabilirea unui cadru comun în materie de tarifare a infrastructurilor de
transport din UE” (COM(1998)0466), Comisia semnalează diferențele mari existente între
statele membre în privința calculării tarifelor de transport, ceea ce duce la multiple distorsiuni
concurențiale intra- și intermodale. Pe lângă aceasta, sistemele de tarifare existente nu luau
suficient în considerare aspectele ecologice și sociale ale transportului.
În a doua carte albă intitulată „Politica europeană în domeniul transporturilor pentru anul 2010:
momentul deciziilor” (COM(2001)0370), Comisia analiza în primul rând problemele și cerințele
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politicii europene în domeniul transporturilor, mai ales din perspectiva extinderii către est.
Comisia anticipa o creștere masivă a traficului, care avea să se asocieze cu suprasolicitări
crescânde și cu mai multe ambuteiaje, mai ales în transportul rutier și aerian, precum și cu efecte
adverse crescânde asupra sănătății și mediului. Pentru a contracara aceste tendințe și pentru a
crea un sistem de transporturi eficient din punct de vedere economic, dar care totodată să țină
seama de aspectele sociale și de mediu, Comisia a propus un pachet de 60 de măsuri. Acestea
erau menite să decupleze creșterea economică de amplificarea traficului și să preîntâmpine
dezvoltarea inegală a modalităților de transport. Scopul cărții albe din 2001 era acela de a
stabiliza proporția transporturilor feroviare, a navigației interioare și a transportului maritim
pe distanțe scurte la nivelurile din 1998 (obiectiv care, potrivit raportului A5-0444/2002 al
Parlamentului, p.8, reprezintă minimul necesar). Pentru a atinge acest scop, măsurile vizau
înainte de toate revigorarea transportului feroviar, încurajarea transportului maritim și pe căi
navigabile interioare, precum și promovarea interconectării diferitelor modalități de transport.
Pe lângă aceasta, Comisia a mizat pe o revizuire a orientărilor pentru rețelele transeuropene
(TEN-T, a se vedea fișa 5.8.1), în vederea adaptării acestora la Uniunea extinsă și pentru a
stimula în mai mare măsură eliminarea blocajelor din transporturile internaționale. A treia parte
a Cărții albe, axată pe drepturile și obligațiile utilizatorilor sistemelor de transport, prevedea
un plan de acțiune pentru îmbunătățirea siguranței traficului rutier, îmbunătățirea drepturilor
utilizatorilor și realizarea unei structuri transparente a costurilor pentru toate modalitățile de
transport, prin alinierea principiilor de tarifare a infrastructurii. În al patrulea rând, Comisia a
subliniat necesitatea de a ține sub control efectele globalizării transporturilor.

PUNEREA ÎN APLICARE ȘI DEZBATERILE PRIVIND VIITORUL
TRANSPORTURILOR

A. 2001-2008
În pofida eforturilor Comisiei, până în a doua jumătate a anilor '80, politica comună în
domeniul transporturilor nu a progresat decât cu greu. Calea către o legislație comună în
domeniul transporturilor nu s-a deschis decât după ce Parlamentul European (PE) a inițiat o
acțiune în constatarea abținerii de a acționa împotriva Consiliului. Prin hotărârea din data de
22 mai 1985 în Cauza 13/83 privind acțiunea în constatarea abținerii de a acționa, Curtea
de Justiție a Comunităților Europene a îndemnat Consiliul să acționeze, dând astfel startul
politicii comune în domeniul transporturilor. Multe dintre măsurile anunțate în cărțile albe din
1992 și 2001 au fost între timp puse în aplicare sau introduse. În plus, în această perioadă,
Uniunea a lansat proiecte tehnologice ambițioase, cum ar fi sistemul european de radionavigație
prin satelit GALILEO, sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) și
programul SESAR de modernizare a infrastructurii pentru gestionarea traficului aerian. În
iunie 2006, Comisia a prezentat un bilanț provizoriu al Cărții albe (COM(2006)0314). Comisia
a considerat că măsurile prevăzute în 2001 nu erau suficiente pentru atingerea obiectivelor
formulate. Printre noile instrumente create se numărau: (a) planurile de acțiune privind logistica
transportului de marfă (COM(2007)0607), implementarea sistemelor de transport inteligente în
Europa (COM(2008)0886) și cel privind mobilitatea urbană (COM(2009)0490); (b) Naiades și
Naiades II (2013) – programul de acțiune european integrat pentru transportul pe căi navigabile
(COM(2006)0006) și (c) obiectivele strategice și recomandările pentru politica UE în domeniul
transportului maritim până în 2018 (COM(2009)0008).
În iulie 2008, Comisia a prezentat un pachet de măsuri pentru „ecologizarea transporturilor”,
axat pe o strategie de internalizare a costurilor externe ale tuturor modalităților de transport.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
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Pachetul respectiv conținea trei comunicări și o propunere de revizuire a Directivei privind
eurovinieta (a se vedea fișa 5.6.4 – A.2 Aplicarea taxei rutiere).
B. 2009-2015
La mai puțin de zece ani de la a doua sa carte albă (2001), Comisia a lansat o reflecție
privind viitorul transporturilor pe termen lung (peste 20-40 de ani), astfel încât să poată
prezenta rezultatele acesteia sub forma unei comunicări intitulate „Un viitor sustenabil pentru
transporturi: către un sistem integrat, bazat pe tehnologie și ușor de utilizat” (COM(2009)0279,
p. 4). Comunicarea prezintă tendințele, provocările și opțiunile asociate cu viitorul sistem de
transport european, în special în contextul: a) amplificării globalizării; b) evoluției relațiilor
cu țările terțe; c) unei creșteri a transportului de mărfuri; d) modificării structurilor sociale
și al evoluției demografice; e) urbanizării crescânde; f) viitoarelor evoluții comerciale; g)
posibilelor progrese tehnologice în domeniul energiei, transportului și comunicațiilor; h)
posibilelor consecințe ale schimbărilor climatice; precum și i) schimbărilor necesare în privința
aprovizionării cu energie.
În a treia sa carte albă privind viitorul transporturilor până în 2050, intitulată „Foaie de parcurs
pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv
și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM(2011)0144), publicată la 28 martie 2011,
Comisia descrie tranziția transporturilor între provocările din trecut și cele actuale și definește
și indică mijloacele pentru depășirea acestora. În viziunea sa, executivul fixează obiectivul
(foarte dificil) de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 60% până în 2050
față de nivelurile din 1990, fără a împiedica dezvoltarea transporturilor și fără a compromite
mobilitatea, și, în plus, stabilește un obiectiv intermediar (ambițios), până în 2020/2030, de
reducere a emisiilor de GES cu aproximativ 20% față de nivelul din 2008. Aceste obiective nu
sunt însă nici pe departe suficiente în raport cu cele stabilite în cadrul Conferinței de la Paris
privind schimbările climatice (COP21), care a avut loc în decembrie 2015, adică o reducere a
emisiilor de GES cu cel puțin 40 % în perioada 2021-2030. Începând din prezent și până în
2020, realismul va conta la fel de mult ca ambiția pentru a face față provocărilor economice și
ecologice pe care politica comună în domeniul transporturilor va trebui să le depășească pentru
a contribui la realizarea reducerilor drastice ale emisiilor. Acest lucru înseamnă că transporturile
trebuie să utilizeze energie mai puțină și mai curată, să exploateze mai bine infrastructurile
moderne și să reducă impactul lor asupra mediului. Cartea albă privind transporturile definește
10 obiective (cum ar fi, de exemplu în cazul transportului rutier de mărfuri, devierea încărcăturii
către transportul feroviar sau navigație în proporție de 30% până în 2030, respectiv de peste
50% până în 2050; triplarea lungimii rețelei feroviare de mare viteză actuale până în 2030 și
transferarea majorității transportului de pasageri pe distanțe medii către transportul feroviar
până în 2050; implementarea unei „rețele de bază” TEN-T multimodale complet funcționale
în Uniune până în 2030, cu o rețea de înaltă calitate și de mare capacitate, până în 2050,
precum și a serviciilor de informare asociate etc.). În special, Comisia urmărește crearea unui
veritabil spațiu unic european al transporturilor prin eliminarea tuturor barierelor reziduale
dintre modurile și dintre sistemele naționale, simplificând procesul de integrare și facilitând
apariția operatorilor multinaționali și multimodali. Pentru a evita tensiunile și distorsiunile
cauzate de o aplicare strictă a normelor în materie de concurență în cazul tuturor modalităților
de transport, strategia propusă prevede o mai amplă armonizare și o mai bună punere în aplicare
a normelor sociale, de mediu, de siguranță și de securitate, precum și a normelor de servicii
minime și a drepturilor utilizatorilor, O altă componentă a strategiei este inovarea pentru viitor
prin intermediul unor soluții tehnologice noi și încurajarea schimbării comportamentului pentru
a favoriza o mobilitate mai sustenabilă. În final, o rețea de infrastructuri de transport moderne
necesită resurse importante, surse de finanțare diversificate și sisteme de tarifare inteligente.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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Cu titlu de exemplu, sectorul transporturilor este cel mai important beneficiar al Mecanismului
pentru interconectarea Europei (creat prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013), cu un buget de
26 de miliarde de euro până în 2020.
La 1 iulie 2016, executivul a prezentat un raport, sub forma unui document de lucru
(SWD(2016)0226), privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a programului pe zece
ani din Cartea albă din 2011; anexa II include o evaluare detaliată a activităților întreprinse până
în mai 2016.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

A. Competențe
Chiar și în domeniul transporturilor, rolul Parlamentului European a evoluat treptat de la o
participare exclusiv consultativă (până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht) la
codecizie (începând de la Tratatul de la Amsterdam), aceasta plasând Parlamentul pe picior de
egalitate cu Consiliul.
Tratatul de la Lisabona (a se vedea fișa 1.1.5) a avut a abordare nouă, incluzând politica comună
în domeniul transporturilor la Titlul VI, aceasta ținând de competențele partajate ale Uniunii
[în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (g) din TFUE]. Articolul 91 și articolul 100
alineatul (2) din TFUE prevăd, de asemenea, procedura legislativă ordinară în toate domeniile
legate de transporturi (a se vedea în special fișa 1.4.1).
B. Orientare generală
PE, susținător înverșunat al liberalizării piețelor de transporturi, a subliniat în repetate rânduri
necesitatea de a liberaliza piețele de transport în paralel cu armonizarea cuprinzătoare a
condițiilor-cadru sociale, fiscale și tehnice, precum și a standardelor de siguranță. Mai mult,
Parlamentul European a susținut în mod sistematic principiul mobilității sustenabile prin
propuneri și cerințe concrete.
Pe data de 12 februarie 2003, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la a doua
carte albă a Comisiei intitulată „Politica europeană în domeniul transporturilor pentru anul 2010:
momentul deciziilor”. Prin aceasta, sublinia faptul că ideea de „dezvoltare sustenabilă” trebuie
să fie temeiul și etalonul politicii europene din domeniul transporturilor. Parlamentul a insistat că
este necesar să se realizeze un sistem de transport global și integrat. Trecerea către modalități de
transport mai ecologice, menținând totodată competitivitatea transportului rutier, s-a bucurat de
un sprijin la fel de amplu ca și impunerea justă a costurilor de infrastructură și costurilor externe
pentru fiecare modalitate de transport. Parlamentul a concretizat această orientare generală prin
intermediul unei multitudini de cerințe și propuneri pentru fiecare modalitate de transport, pentru
siguranța transportului, pentru calendarul și finanțarea TEN-T, precum și pentru o mai bună
coordonare cu alte domenii politice ale Uniunii. Același lucru este valabil și pentru celelalte
teme legate de politica de transport - intermodalitate, cercetare, dezvoltare și noi tehnologii.
Pe data de 9 iulie 2008, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la cartea verde a Comisiei
intitulată „Către a nouă cultură a mobilității urbane” (publicată la 25 septembrie 2007). O altă
rezoluție referitoare la „un plan de acțiune privind mobilitatea urbană” a fost adoptată la 23
aprilie 2009. Parlamentul a solicitat în special elaborarea unui concept global integrat la nivel
european al mobilității urbane, care să servească drept cadru de referință comun pentru actorii
europeni, naționali, regionali și locali (municipalități, cetățeni, întreprinderi și industrie). La
scurt timp după aceasta, Comisia a preluat această cerință în planul său de acțiune privind
mobilitatea urbană (COM(2009)0490), publicat la 30 septembrie 2009.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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În urma publicării, la 17 decembrie 2013, a unei noi comunicări a executivului
intitulate „Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă care utilizează eficient
resursele” (COM(2013)0913), Parlamentul a adoptat, la 2 decembrie 2015, o rezoluție
referitoare la „mobilitatea urbană durabilă”. În special, deputații încurajau statele membre și
orașele să elaboreze planuri de mobilitate urbană durabilă acordând prioritate modalităților de
transport cu emisii scăzute, vehiculelor propulsate de carburanți alternativi și care folosesc
sisteme de transport inteligente, ținând seama totodată de nevoile specifice ale persoanelor cu
mobilitate redusă. De asemenea, aceștia s-au exprimat în favoarea unei politici în materie de
parcare (spații de parcare, utilizarea unor sisteme inteligente de parcare, tarifare adaptată) care
să se poată fi încadrată într-o politică urbană integrată, dar și în favoarea reducerii zgomotelor
legate de trafic din orașe. Comisia și statele membre au fost invitate: i) să creeze o rețea dedicată
mobilității durabile, care să integreze exemple privind bunele practici în materie de planificare
teritorială și utilizare a teritoriului (axată pe utilizarea în comun a autoturismelor, transportul
public, mersul cu bicicleta și pe jos); ii) să încurajeze orașele să participe la Parteneriatul
european pentru inovare privind orașele și comunitățile inteligente; iii) să lanseze campanii de
sensibilizare a publicului pentru promovarea unei mobilități durabile.
În rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la un viitor sustenabil pentru transporturi, Parlamentul
a răspuns cu o serie de măsuri la comunicarea aferentă a Comisiei în perspectiva elaborării noii
cărți albe. Această rezoluție a prezentat, în 42 de puncte, o imagine completă a politicii europene
în domeniul transporturilor.
De la publicarea celei de a treia cărți albe, Parlamentul a adoptat deja două rezoluții. În
rezoluția din 15 decembrie 2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic
al transporturilor  Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al
resurselor”, deputații au efectuat o evaluare ex ante a obiectivelor principale incluse în Cartea
albă din 2011, prezentând o imagine mixtă a progreselor înregistrate în ceea ce privește Cartea
albă din 2001. În ceea ce privește concretizarea unui spațiu unic al transporturilor până în 2020,
rezoluția scoate în evidență potențialul încă insuficient exploatat al transporturilor în numeroase
sectoare și subliniază importanța unui sistem axat pe interconexiuni și pe interoperabilitate,
bazat pe o gestionare cu adevărat europeană a infrastructurilor în vederea eliminării „efectelor
de frontieră” dintre statele membre în cazul tuturor modalităților de transport. Parlamentul
aprobă cele zece obiective pentru un sistem de transport competitiv și eficient din punctul
de vedere al utilizării resurselor, precum și obiectivele fixate în Cartea albă pentru 2030 și
2050. Deputații recomandă însă dispoziții mai concrete pentru perioada de până în 2020. De
exemplu, în cadrul strategiei 2020: o reducere cu 20 % a emisiilor de CO2 cauzate de traficul
rutier, o reducere cu 20 % a zgomotului și a consumului de energie al materialului rulant,
o reducere cu 30 % a emisiilor de CO2 cauzate de traficul aerian în întreg spațiul aerian
european, o reducere cu 30 %, a emisiilor de CO2 și a substanțelor poluante în transportul
maritim. Toate obiectivele intermediare fixate sunt prioritare și fac obiectul unei revizuiri în
fiecare an. În plus, Parlamentul a formulat o serie de recomandări punctuale în domeniul
transporturilor rutiere, aeriene, feroviare și maritime. La 9 septembrie 2015, a fost adoptată
o a doua rezoluție referitoare la implementarea Cărții albe din 2011, aceasta având subtitlul
„evaluarea situației actuale și calea de urmat pentru realizarea unei mobilități sustenabile”.
În contextul revizuirii Cărții albe la jumătatea perioadei, Parlamentul a invitat executivul să
mențină la minimum nivelul de ambiție al obiectivelor fixate. În special, deputații au insistat să
li se ofere o imagine de ansamblu a stadiului de implementare a celor 40 de inițiative descrise
în anexa Cărții albe (lucru pe care Comisia l-a făcut prin publicarea documentului de lucru de
la 1 iulie 2016, a se vedea mai sus). De asemenea, Parlamentul, subliniind decalajul important
dintre obiective și mijloacele operaționale și financiare pentru atingerea acestora, a solicitat

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=ro
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Comisiei să propună măsuri legislative suplimentare, dar și o strategie globală care să stimuleze
decarbonizarea transporturilor în vederea atingerii obiectivului pe termen lung (reducerea cu cel
puțin 60 % a emisiilor de GES cauzate de transporturi până în 2050). Parlamentul a formulat
o serie de recomandări care vizau o integrare a tuturor modalităților de transport în vederea
realizării unui sistem de transport mai eficace, sustenabil, competitiv, accesibil și practic pentru
utilizatori. Printre principalele aspecte menționate se numără transferul modal și comodalitatea,
infrastructurile moderne și o finanțare inteligentă, mobilitatea urbană, plasarea utilizatorilor în
centrul politicii în domeniul transporturilor și dimensiunea mondială a transporturilor.
Christina Ratcliff
06/2017


	Politica comună în domeniul transporturilor: generalități
	Temei juridic
	Obiective
	Rezultate
	Punerea în aplicare și dezbaterile privind viitorul transporturilor
	Rolul Parlamentului European


