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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. amintește că UE trebuie să dezvolte o politică comună veritabilă în domeniul 
transporturilor, care să asigure pertinența transporturilor pentru toate regiunile; invită 
statele membre să se asigure că modelele combinate reflectă demersuri către o mobilitate 
mai sustenabilă;

2. consideră că o eventuală strategie europeană coerentă și eficientă în domeniul 
tehnologiilor de transport trebuie să respecte Strategia UE 2020 (COM(2010)2020), 
obiectivele de reducere din 1990, precum și Cartea albă din 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” (COM(2011)0144) în ceea ce 
privește coeziunea teritorială și dezvoltarea echilibrată; aceasta ar trebui să permită 
reducerea consumului de energie, a zgomotului generat de trafic, a nevoilor în materie de 
trafic, a cantității de substanțe care poluează aerul și a emisiilor de gaze cu efect de seră,
stabilindu-se obiective pentru 2020, 2030 și 2050;

3. subliniază că această strategie ar trebui să aibă la bază un model integrator în cadrul căruia 
să se acorde cea mai mare importanță conexiunilor interregionale și legăturilor 
transfrontaliere care lipsesc și că soluțiile inovatoare vizând transportul multimodal pot 
reduce inegalitățile de la nivel regional și consolida coeziunea teritorială;

4. consideră că toate regiunile europene și birourile lor de plasare a forței de muncă ar trebui
să profite de pe urma unei astfel de strategii și subliniază că este necesar să se țină seama 
de caracteristicile specifice și de potențialul de la nivel regional, în special în ceea ce 
privește dezvoltarea unor moduri de transport mai puțin poluante; 

5. afirmă că investițiile din cadrul fondurilor structurale ale UE și al fondurilor de investiții 
ar putea avea o contribuție însemnată în ceea ce privește dezvoltarea specializării 
inteligente vizând mobilitatea sustenabilă;

6. amintește, în această privință, că o strategie privind tehnologia inovatoare trebuie gândită 
ținând seama de caracteristicile teritoriale, context în care o abordare universală valabilă 
nu va da rezultate; consideră, de exemplu, că regiunile insulare, cele muntoase și cele slab 
populate au anumite tipuri de potențial care necesită soluții adecvate și inovatoare în 
materie de mobilitate;

7. subliniază că este necesar să se susțină în continuare simplificarea procedurilor 
administrative pentru finanțarea cercetării și a inovării la nivel european, național, 
regional, local și transfrontalier, pentru a crea un cadru juridic clar și transparent;

8. încurajează Comisia să nu concentreze serviciile de transport public numai în zonele 
urbane, ci să asigure mobilitate în toate regiunile, în special în regiunile care sunt cel mai 
dezavantajate, pentru a asigura coeziunea teritorială integrată; 
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9. salută propunerea Comisiei privind instituirea unui Sistem de monitorizare și informare 
pentru cercetarea și inovarea în sectorul transporturilor (TRIMIS); subliniază că este 
important ca factorii de decizie de la nivel regional să primească informații în mod 
regulat, gratuit, accesibil și viabil; regretă faptul că în prezent este în continuare foarte 
dificil să se acceseze informații privind finanțarea de către UE a proiectelor din domeniul 
transporturilor.


