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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât, în sectorul transporturilor, numai pentru rețeaua transeuropeană de transport sunt 
necesare investiții în valoare de peste 700 de miliarde de euro până în 2030 și, în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde, sunt necesare investiții suplimentare pentru 
implementarea deplină a strategiilor inovatoare, a sistemelor de transport inteligente 
(STI), a soluțiilor de mobilitate cu emisii scăzute și cu emisii zero, a infrastructurii de 
încărcare și pentru introducerea combustibililor alternativi în întreaga rețea și în zonele cu 
care este conectată aceasta; întrucât modernizarea sistemului de transport al UE implică 
investiții semnificative și în modernizarea și adaptarea infrastructurii de transport 
existente;

B. întrucât transportul este o parte fundamentală a pieței interne a UE și joacă un rol 
important în coeziunea economică, socială și teritorială a UE, mai ales în regiunile 
periferice, rurale, insulare și ultraperiferice și, în acest sens, UE trebuie să investească în 
competitivitatea sectorului transporturilor și în capacitatea acestuia de a transforma în 
realitate tranziția la mobilitatea sustenabilă; 

C. întrucât emisiile de gaze cu efect de seră (GES) provenite din transporturi reprezintă 27 % 
din emisiile globale ale UE și sunt singurele care încă sunt în creștere și, în acest context, 
transporturile trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor UE în 
vederea atingerii neutralității climatice până în 2050 într-un mod neutru din punct de 
vedere tehnologic, asigurând totodată că transporturile rămân competitive și la un preț 
accesibil; întrucât reducerea emisiilor provenite din sectorul transporturilor poate fi 
accelerată atât pentru infrastructură, cât și pentru flotă, prin dezvoltarea și consolidarea 
sinergiilor cu alte sectoare, cum ar fi sectorul digital sau cel al energiei;

D. întrucât cercetarea și inovarea sunt factori determinanți cruciali pentru competitivitatea și 
sustenabilitatea sectorului transporturilor, iar investițiile în cadrul Planului de investiții al 
Pactului verde european sunt implementate prin politici sectoriale, deoarece nu există o 
linie bugetară dedicată;

E. întrucât unul din zece europeni lucrează în sectorul extins al transporturilor și întrucât 
investițiile în infrastructura de transport vor conduce la crearea de noi locuri de muncă, 
având în vedere că se estimează că fiecare miliard de euro investit în rețeaua centrală 
TEN-T va crea până la 20 000 de noi locuri de muncă și, prin urmare, sectorul 
transporturilor trebuie să fie pregătit să facă față noilor evoluții socio-economice și 
tehnologice, necesitând investiții semnificative în noi modele de mobilitate, în 
digitalizare, în cercetare și inovare, în surse alternative de energie și în eficiența 
energetică; 

F. întrucât pandemia de COVID-19 a dus la o criză economică fără precedent în întreaga 
Uniune, în special în sectorul transporturilor și al turismului, și a demonstrat că sectorul 
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transporturilor și al logisticii și lucrătorii din sector reprezintă temelia economiei 
europene, deoarece transportul neîntrerupt de mărfuri a fost esențial pentru funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare,

1. ia act de acțiunile întreprinse și de cele care urmează să fie întreprinse în sectorul 
transporturilor pentru a reduce emisiile specifice și pentru a asigura o tranziție justă la 
neutralitatea climatică până în 2050; subliniază, prin urmare, necesitatea de a spori 
sprijinul financiar pentru cercetarea și inovarea în domeniul soluțiilor de mobilitate cu 
emisii scăzute și cu emisii zero, mai ales în ceea ce privește tehnologiile avansate și 
mobilitatea inteligentă pentru toate modurile de transport, inclusiv combustibilii 
alternativi, tehnologiile vehiculelor cu emisii scăzute și proiectele de infrastructuri 
sustenabile;

2. subliniază că Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este un factor decisiv 
pentru finalizarea rețelei TEN-T și pentru realizarea contribuției UE și a statelor membre 
la obiectivele climatice în conformitate cu Pactul verde, alocând până la 80 % din 
finanțarea sa pentru sectorul transporturilor în vederea îndeplinirii obiectivelor climatice 
prin promovarea unor proiecte de infrastructură sustenabile, a multimodalității, a 
transportului feroviar de marfă și a acțiunilor inovatoare și digitale, cum ar fi sistemele de 
aplicații telematice și introducerea combustibililor alternativi; insistă asupra necesității 
unui buget mai consistent pentru MIE și avertizează că finanțarea Planului de investiții 
pentru o Europă durabilă (SEIP) nu trebuie să ducă la o realocare a fondurilor care să 
afecteze negativ MIE;

3. subliniază că proiectele din domeniul transporturilor necesită investiții masive, astfel că, 
pentru a atrage investitori, este esențial să se asigure securitatea juridică, obiective stabile 
și previzibile și disponibilitatea informațiilor; evidențiază faptul că procedurile 
administrative, tot mai numeroase și mai complexe, pentru realizarea proiectelor în 
domeniul transporturilor generează costuri crescute și întârzieri, fiind un obstacol pentru 
rețeaua de transport a UE în ansamblul său; subliniază că investițiile realizate până în 
prezent nu trebuie subminate prin modificarea condițiilor de finanțare și se așteaptă ca 
SEIP să asigure un cadru de sprijin al investițiilor realist, echitabil și orientat către viitor; 
îndeamnă Comisia, în acest context, să ofere claritate investitorilor prin stabilirea 
resurselor pentru fiecare instrument al SEIP pe întreaga perioadă a CFM și oferind 
claritate în privința aplicării taxonomiei UE în domeniul sustenabilității atunci când 
propune acte delegate; recunoaște, în plus, că investițiile în forme tranzitorii de 
combustibili care nu dăunează semnificativ mediului contribuie la obiectivul de mobilitate 
neutră din punct de vedere climatic în toate regiunile UE;

4. subliniază că, pentru a garanta un volum suficient de investiții în infrastructuri de 
transport sustenabile, este esențial ca toate fondurile relevante ale UE (MIE, InvestEU, 
Orizont Europa, fondurile structurale și de investiții europene etc.), împrumuturile 
acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI) și alte instrumente financiare să fie 
adaptate la nevoile specifice ale sectorului transporturilor care consolidează tranziția 
sustenabilă, iar statele membre trebuie să se angajeze să asigure un nivel adecvat de 
finanțare; subliniază că sinergiile create între programele relevante ale Uniunii în domenii 
precum transportul, energia și digitalizarea ar putea fi esențiale pentru a accelera 
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avansarea către dezvoltarea unei mobilități inteligente și sustenabile la nivelul UE; 
subliniază, în plus, că sectorul transporturilor și al logisticii este format în mare parte din 
microîntreprinderi și IMM-uri și, prin urmare, îndeamnă Comisia să acorde o atenție 
deosebită acestor tipuri de întreprinderi, de exemplu oferind un acces mai bun la finanțare; 

5. încurajează UE și statele membre să maximizeze utilizarea instrumentelor care le stau la 
dispoziție pentru a asigura contribuția sectorului transporturilor la decarbonizare; solicită, 
în acest sens, o evaluare a impactului tuturor viitoarelor politici și instrumente (de 
exemplu resurse proprii, extinderea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, 
costuri externe) care au un impact asupra sectorului transporturilor; este ferm convins, de 
asemenea, că statele membre ar trebui să rezerve veniturile fiscale și din taxe, precum și 
din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii legate de transporturi pentru a 
stimula investițiile în sustenabilitatea modurilor de transport pertinente, în vederea 
realizării obiectivelor de eficiență economică și de conectivitate; 

6. consideră că sunt necesare norme flexibile privind ajutoarele de stat pentru tranziția către 
un sector al transporturilor și logisticii neutru din punct de vedere climatic, fără a denatura 
în mod disproporționat condițiile de concurență echitabile din Europa; îndeamnă Comisia 
să prezinte clarificări în ceea ce privește sprijinul de stat pentru proiectele sustenabile în 
domeniul transporturilor; crede, în plus, că este necesară și o revizuire a normelor privind 
ajutoarele de stat pentru aeroporturi, pentru a reduce numărul zborurilor cu mai multe 
escale între destinații europene, reducând astfel semnificativ emisiile și timpul de călătorie 
și crescând totodată eficiența;

7. invită Comisia să impulsioneze utilizarea InvestEU pentru dezvoltarea în continuare a 
turismului și a transportului sustenabil, incluzând toate modurile de transport și 
infrastructurile; salută propunerea recentă de majorare a bugetului pentru programul 
InvestEU în cadrul instrumentului Next Generation EU; consideră că această investiție 
inteligentă ar trebui să stimuleze dobândirea de către Europa a poziției de lider industrial 
în sectoare strategice și lanțuri valorice esențiale, precum transporturile și logistica, 
inclusiv industria aeronautică, precum și în dezvoltarea sistemelor de aplicații telematice;

8. solicită ca fondurile programului Orizont Europa să fie alocate cercetării și dezvoltării (C-
D) dedicate sectorului transporturilor, în special soluțiilor de combustibili alternativi, 
bateriilor și componentelor pentru autovehiculele electrice și tehnologiilor alternative 
pentru materialul rulant; solicită, în plus, o finanțare adecvată în cadrul programului 
Orizont Europa pentru parteneriatele europene dedicate transportului, precum Clean Sky, 
Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european 
(SESAR), Shift2Rail și „Pile de combustie și hidrogen” (FCH);

9. invită Comisia să includă în Mecanismul pentru o tranziție justă mijloace adecvate menite 
să sprijine reconversia industriilor ale căror produse finite sunt incompatibile cu ținta unei 
Uniuni neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon;

10. subliniază faptul că inovarea și digitalizarea joacă un rol-cheie în decarbonizarea 
sectorului transporturilor, în concordanță cu obiectivele ambițioase ale Pactului verde 
european; solicită investiții în digitalizare, în special pentru dezvoltarea și implementarea 
sistemelor de transport inteligente (STI), a sistemelor de monitorizare și informare privind 
traficul navelor maritime (VTMIS), a serviciilor de informații fluviale (RIS) și a 



PE652.287v02-00 6/9 AD\1209304RO.docx

RO

Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS); 

11. este de opinie că mobilitatea sustenabilă în toate modurile de transport și o infrastructură 
multimodală modernă care să includă rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și 
viitoarele extinderi ale acesteia sunt cruciale pentru a realiza o economie neutră din punct 
de vedere climatic; subliniază că creșterea procentuală a transportului feroviar și maritim 
în UE, astfel cum se preconizează în Pactul verde european, are nevoie de un plan concret 
de investiții al UE și de măsuri concrete la nivelul UE; în acest sens, îndeamnă Comisia să 
accelereze și să acorde prioritate investițiilor pentru proiectele de infrastructură care sunt 
în curs de execuție pentru eliminarea blocajelor, realizarea de legături acolo unde ele 
lipsesc, dezvoltarea hidrogenului curat și introducerea sa, precum și pentru inovarea în 
domeniul transportului feroviar de mare viteză și al transportului pe căi navigabile 
interioare, integrând totodată măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare 
la acestea;

12. recunoaște că navigabilitatea căilor navigabile interioare europene necesită îmbunătățiri 
semnificative; solicită să se introducă finanțări dedicate în cadrul diferitelor instrumente 
de finanțare, cum ar fi MIE și fondurile de coeziune, sau cu participarea BEI;

13. solicită sprijin pentru „Strategia inițială” a Organizației Maritime Internaționale (OMI) și 
o strategie clară care să includă valori de referință pentru reducerea emisiilor în sectorul 
maritim al UE; 

14. reamintește rolul întreprinderilor comune Clean Sky 2 și SESAR în asigurarea 
accelerărilor nete ale tehnologiilor verzi care vizează îmbunătățirea siguranței și reducerea 
emisiilor de CO2 și de gaze cu efect de seră, precum și a nivelurilor de zgomot produse de 
aeronave; invită Comisia să elaboreze și să sprijine o foaie de parcurs pentru investiții a 
UE pentru aviație și aeronautică, pentru a demara inovarea în direcția aviației sustenabile, 
inclusiv cercetarea în materie de combustibili alternativi, precum și posibile instrumente 
care să stimuleze înlocuirea aeronavelor mai vechi, în scopul păstrării competitivității și 
menținerii poziției de lider a Europei;

15. subliniază rolul-cheie al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) și al 
întreprinderii comune Shift2Rail în realizarea unei treceri durabile de la drumuri la căi 
ferate, astfel cum se prevede în Pactul verde european; subliniază că întreprinderea 
comună Shift2Rail joacă un rol esențial în depășirea obstacolelor tehnice și în promovarea 
interoperabilității, cu scopul de a face ca, în cele din urmă, transportul feroviar să devină 
mai ieftin, mai eficient și mai atractiv și de a contribui la reducerea accidentelor și a 
emisiilor de CO2; subliniază importanța creșterii investițiilor UE în ERA și în Shift2Rail 
pentru a realiza progrese către crearea spațiului feroviar unic european; 

16. consideră că este nevoie de fonduri UE pentru a asigura transformarea industriei 
autovehiculelor în direcția neutralității climatice; solicită, în acest sens, o foaie de parcurs 
pentru reducerea emisiilor generate de industria autovehiculelor, bazată pe cercetare și 
dezvoltare și pe capacitățile tehnologice, care să includă un program european specific 
pentru reciclarea vehiculelor, finanțare UE pentru promovarea introducerii vehiculelor cu 
emisii zero, creșterea producției de combustibili alternativi sustenabili și instalarea de 
puncte de reîncărcare, precum și investiții în soluții inovatoare și inteligente în domeniul 
siguranței rutiere, în vederea îndeplinirii obiectivului strategic al UE „Viziunea zero”; este 
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de opinie că adaptarea infrastructurii la noi modele de mobilitate și tipuri de vehicule ar 
trebui să fie, de asemenea, o prioritate și solicită, în acest sens, o foaie de parcurs pentru 
infrastructura rutieră, care să fie aliniată la foaia de parcurs pentru reducerea emisiilor 
generate de industria autovehiculelor;

17. este de opinie că transportul public este esențial pentru realizarea unei mobilități urbane 
sustenabile; subliniază necesitatea consolidării sprijinului pentru rețelele și flotele de 
transport public la nivel local și regional, ca instrument eficace pentru tranziție și către o 
mobilitate cu emisii scăzute, promovând în același timp transferul modal, mai ales în 
centrele metropolitane, și conectivitatea în zonele rurale cu scopul de a promova 
coeziunea teritorială; consideră că o articulare mai puternică a finanțării transportului 
urban cu planurile de mobilitate urbană durabilă (PMUD) este esențială pentru a stimula 
transformarea mobilității urbane; invită Comisia să coopereze cu statele membre pentru a 
dezvolta politici și planuri de mobilitate urbană durabilă, care să includă sprijin pentru 
sisteme de transport public eficiente și soluții de mobilitate activă, cum ar fi mersul pe jos 
și mersul cu bicicleta, și promovarea accesibilității și multimodalității între diferitele 
moduri de transport;

18. scoate în evidență consecințele economice ale pandemiei de COVID-19 în sectorul 
transporturilor, în special al transportului colectiv de călători; invită statele membre să 
includă sectorul transporturilor ca prioritate în planurile lor naționale de redresare, pentru 
a se asigura că acesta poate avea acces complet la resursele alocate din diverse inițiative 
ale Planului european de redresare; solicită Comisiei, de asemenea, să coopereze cu statele 
membre pentru a asigura soluții de finanțare pentru modurile de transport colectiv de 
călători și să cartografieze inițiativele de investiții inteligente pentru redresarea sustenabilă 
și rezilientă a sectorului;

19. este de opinie că Planul european de redresare ar trebui să sprijine finanțarea redresării și a 
transformării sustenabile a sectorului turismului; invită statele membre să includă sectorul 
turismului și al călătoriilor, cu un accent special pe IMM-uri, ca prioritate în planurile lor 
naționale de redresare; solicită Comisiei să elaboreze o „foaie de parcurs a UE pentru un 
turism sustenabil și rezilient”, cu scopul de a stimula investițiile în măsuri inovatoare și de 
digitalizare, cum ar fi inițiativele de economie circulară în sectorul turismului; insistă 
asupra instituirii unei politici a UE în domeniul turismului, precum și asupra creării și 
introducerii unei alocări specifice în buget pentru turismul sustenabil, astfel cum se 
menționează în mod clar în poziția Parlamentului privind cadrul financiar multianual 
2021-2027;20. subliniază că este important ca Pactul verde să fie însoțit de o tranziție 
justă, incluzivă și nediscriminatorie, pentru a se asigura că întreprinderile, IMM-urile și 
forța de muncă din sectorul transporturilor se pot adapta și pentru a sprijini regiunile 
(inclusiv regiunile ultraperiferice) și comunitățile cele mai afectate, cu scopul de a 
menține coeziunea teritorială și socială și de a asigura faptul că nimeni și nicio regiune nu 
rămâne în urmă; invită Comisia să țină seama de pierderile de locuri de muncă ce pot 
apărea odată cu reconversia sectoarelor transporturilor și turismului, preconizând în acest 
sens sprijinirea investițiilor legate de incluziunea sustenabilă și socială, care vizează de 
exemplu promovarea formării și recalificării lucrătorilor în cadrul noii componente de 
politică pentru investiții europene strategice din programul InvestEU.
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