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SUGESTII

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

1. evidențiază că investițiile din cadrul politicii de coeziune trebuie să vizeze în continuare 
toate regiunile pe baza celor trei categorii existente (regiuni mai puțin dezvoltate, 
regiuni de tranziție și regiuni mai dezvoltate) și că strategiile de mediu pentru 
neutralitate climatică trebuie adaptate la orientarea relevantă și integrate în aceasta, în 
concordanță cu cele trei categorii menționate anterior și cu Pactul verde european, 
punându-se un accent deosebit pe măsurile de atenuare în vederea unei tranziții juste 
pentru regiunile cu sectoare economice cu emisii ridicate de dioxid de carbon; constată 
că ar trebui să se acorde o atenție deosebită nevoilor în materie de coeziune și 
dificultăților cu care se confruntă regiunile periferice, rurale și ultraperiferice, precum și 
insulele, zonele slab populate și alte teritorii dezavantajate din punct de vedere 
geografic;

2. reamintește că, în cadrul politicii de coeziune, Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR) și Fondul de coeziune au constituit principalele surse de finanțare pentru 
intervenția în domeniul transporturilor, cu o alocare de peste 70 de miliarde EUR în 
perioada de finanțare 2014-2020 și că gestionarea politicii de coeziune este partajată 
între UE și statele sale membre, ceea ce face ca acest proces să fie mai descentralizat;

3. constată că proiectele de transport sprijinite prin pachetul „Coeziune”, transferul de 
fonduri de la Fondul de coeziune la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), 
în următorul cadru financiar multianual 2021-2027, vor face obiectul măsurilor de 
integrare a dimensiunii climatice și că 60 % din pachetul financiar total aferent MIE 
trebuie să fie destinat îndeplinirii obiectivelor climatice;

4. subliniază că fondurile politicii de coeziune trebuie să răspundă, în primul rând, 
nevoilor diferitelor regiuni vizate și trebuie să sprijine obiectivele de politică comune 
ale UE și, prin urmare, că fondurile de coeziune trebuie folosite pentru proiecte care 
contribuie la creșterea socioeconomică și la crearea de locuri de muncă și astfel la 
calitatea vieții cetățenilor/comunităților, care le îmbunătățesc acestora nivelul de trai și 
stimulează economiile locale, întrucât principala misiune a acestor fonduri este 
coeziunea, consolidând totodată cercetarea și inovarea, creșterea și competitivitatea și 
promovând astfel mobilitatea sustenabilă și conectivitatea și asigurând coeziunea 
teritorială, socială și economică în toate regiunile Uniunii;

5. scoate în evidență rolul politicii de coeziune în combaterea principalelor dificultăți cu 
care se confruntă sectorul transporturilor din Uniune, inclusiv în dezvoltarea unui spațiu 
european unic al transporturilor care să funcționeze bine, în conectarea Europei prin 
rețele de infrastructură de transport moderne, multimodale și sigure și în trecerea la o 
mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, printre altele prin sprijinirea finalizării 
legăturilor feroviare transfrontaliere secundare care lipsesc, contribuind astfel la 
integrarea europeană a regiunilor rurale și de frontieră; subliniază că politica de 
coeziune ar trebui să se concentreze în special pe regiunile cu infrastructuri 
subdezvoltate și alte tipuri de infrastructuri care nu beneficiază de investiții, punându-se 
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un accent deosebit pe infrastructura de gaze, care va permite o tranziție energetică fără 
sincope și va asigura securitatea energetică a regiunilor; crede că politica de coeziune 
trebuie să rămână unul dintre principalele instrumente ale acțiunii europene în perioada 
de după 2020 în ceea ce privește regiunile ultraperiferice și eforturile lor de a atenua 
disparitățile regionale persistente; accentuează importanța folosirii eficiente a fondurilor 
de coeziune în regiunile ultraperiferice și consideră că investițiile europene în aceste 
regiuni aduc beneficii economice, sociale și de mediu, nu numai pentru regiunile 
respective, ci și pentru UE în ansamblu, și că este important ca aceste regiuni să 
beneficieze în continuare de sprijin special din partea UE; 

6. accentuează că politica de coeziune ar trebui să contribuie la redresarea sustenabilă a 
sectoarelor transporturilor și turismului, în special în contextul pandemiei de COVID-
19; subliniază că, din punct de vedere social, asigurarea unor prețuri abordabile, a 
fiabilității și a accesibilității transportului pentru toți este extrem de importantă; 

7. evidențiază că imunizarea infrastructurii la schimbările climatice, inclusiv a 
infrastructurii de turism și de transport, va contribui la mărirea rezistenței sale la 
efectele schimbărilor climatice, la îmbunătățirea calității aerului și la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră pe durata de viață a infrastructurii; observă că infrastructura de 
transport poate influența în mod pozitiv interacțiunile transfrontaliere, precum și 
dezvoltarea regională, urbană și locală, inclusiv în cazul regiunilor ultraperiferice și 
insulare; reamintește că scopul este de a identifica domeniile în care îmbunătățirile 
aduse infrastructurii pot duce la beneficii sociale, economice și de mediu mai mari; 
consideră că regiunile ar trebui să dispună de toate mijloacele necesare pentru a face 
schimb de bune practici; 

8. reamintește că politica privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) asigură atât 
coeziunea socioeconomică și teritorială, cât și accesibilitatea în întreaga Uniune și în 
regiunile sale, inclusiv în cele îndepărtate, ultraperiferice, insulare, periferice, montane 
și slab populate, stimulând astfel creșterea economică și crearea de locuri de muncă; 
evidențiază că finalizarea integrală a TEN-T este esențială pentru a accelera trecerea la 
moduri de transport sustenabile și la mobilitatea inteligentă, în conformitate cu 
obiectivele Pactului verde european, și anume de la transport rutier la transport pe căi 
ferate și căi navigabile interioare, precum și pentru dezvoltarea utilizării combustibililor 
alternativi și a infrastructurii de reîncărcare și de realimentare; solicită alocarea cu 
prioritate a fondurilor de coeziune pentru acțiunile de sprijinire a soluțiilor multimodale 
și digitale care să construiască, să modernizeze și să completeze conexiunile de 
infrastructură feroviară și fluvială cu porturile și alte noduri multimodale pentru a 
facilita transferul modal; accentuează, în acest context, că politica de coeziune ar trebui 
să aibă un rol mai important în sprijinirea măsurilor de prevenire a riscurilor axate pe 
adaptarea la impactul actual și viitor al schimbărilor climatice;

9. consideră că politica de coeziune este cel mai bun aliat în punerea în aplicare a 
strategiilor regionale de mediu care vizează o tranziție reală către o mobilitate mai 
sustenabilă în orașele și regiunile noastre; consideră că, pentru a fi pe deplin eligibile și 
pentru a avea acces prioritar la fondurile UE aferente, strategiile în domeniul mobilității 
urbane și interurbane ar trebui să sprijine în special infrastructura feroviară și pentru 
biciclete, inclusiv factorii care favorizează multimodalitatea;
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10. reamintește că există inegalități pronunțate între regiuni în ceea ce privește 
accesibilitatea transportului, în special a transportului feroviar; solicită, prin urmare, o 
strategie de deschidere a zonelor izolate sau abandonate;

11. constată însă că sistemele de transport îmbunătățite sunt asociate și cu externalități 
negative, cum ar fi accidentele rutiere, emisiile, schimbările climatice și alte efecte 
sociale și de mediu, care pot fi substanțiale;

12. reiterează că în revizuirea politicii în domeniul TEN-T ar trebui să se acorde în 
continuare o atenție deosebită facilitării conexiunilor transfrontaliere și legăturilor lipsă, 
ceea ce va promova coeziunea socioeconomică și teritorială în întreaga UE; evidențiază 
că revizuirea politicii TEN-T ar trebui să aibă în vedere și eliminarea blocajelor, în 
special în nodurile urbane, și să consolideze multimodalitatea și infrastructura de livrare 
„pe ultimul kilometru”, care vor reduce considerabil congestionarea traficului și vor 
îmbunătăți eficiența și sustenabilitatea pe rutele de transport;

13. consideră că transportul feroviar de călători ar trebui să devină mai atractiv pentru 
utilizatori și mai competitiv; invită deci Comisia să promoveze un sistem unitar și 
transparent de rezervare a biletelor; încurajează reintroducerea unei rețele europene de 
trenuri de noapte;

14. solicită implementarea unor soluții de infrastructură verde și de mobilitate sustenabilă și 
inteligentă și constată că acestea sunt importante nu numai în mediile urbane, unde 
trăiește aproximativ 70 % din populația UE, ci pretutindeni; salută, în acest sens, 
ambiția tot mai mare din multe orașe și localități de a reduce considerabil 
congestionarea traficului și de a îmbunătăți proiectarea drumurilor în favoarea pietonilor 
și bicicliștilor; subliniază că în orașe, elementele infrastructurii verzi, cum ar fi pereții și 
acoperișurile verzi, zonele împădurite urbane, pajiștile, grădinile și parcelele cultivate, 
oferă beneficii legate de sănătate cu impact direct asupra calității vieții noastre, cum ar 
fi aer curat, o mai bună calitate a apei și izolare fonică; evidențiază că investițiile în 
zonele rurale sunt la fel de importante pentru reducerea impactului asupra climei și 
asigurarea accesibilității regionale și nu ar trebui trecute cu vederea, în special ținând 
seama de calitatea proastă a aerului din unele zone. accentuează, în plus, că 
infrastructura verde creează și oportunități de conectare a zonelor urbane și rurale și 
asigură locuri atractive pentru trai și muncă; consideră, de asemenea, că reconversia 
terenurilor din orașe pentru crearea unei infrastructuri verzi poate fi o modalitate 
rentabilă și viabilă din punct de vedere economic de a le face mai sustenabile, mai 
reziliente, mai ecologice și mai sănătoase;

15. reamintește că emisiile de gaze cu efect de seră generate de sectorul transporturilor 
reprezintă 27 % din emisiile globale ale UE și că sectorul transporturilor trebuie să 
contribuie la atingerea neutralității climatice până în 2050; evidențiază că inovarea și 
digitalizarea joacă un rol-cheie în decarbonizarea sectorului transporturilor, în 
concordanță cu obiectivele ambițioase ale Pactului verde european; subliniază că trebuie 
mărit sprijinul financiar din fondurile de coeziune 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 și mobilitatea pe bază de hidrogen și 
proiectele de infrastructuri sustenabile; 
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16. invită Comisia să sprijine schemele de renovare și de îmbunătățire a eficienței 
energetice în locuințele din orașele europene, pentru a îmbunătăți eficiența clădirilor, 
ținând seama că între o treime și jumătate din energia din orașe se consumă pentru 
încălzire; accentuează că, având în vedere numărul mare de clădiri vechi, rezidențiale și 
de alte tipuri din orașe, ratele de renovare trebuie să crească de trei până la cinci ori față 
de nivelurile actuale pentru a se apropia de scenariul de 1,5 grade prevăzut în Acordul 
de la Paris;

17. subliniază rolul sectorului turismului în tranziția către o economie mai sustenabilă și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon; solicită ca acest sector să fie bine integrat în 
strategiile și planurile regionale privind clima; scoate în evidență faptul că, în acest 
context, turismul rural are potențialul de a contribui la dezvoltarea regiunilor mai puțin 
dezvoltate; reamintește importanța sprijinirii sectorului turismului, în special prin 
investiții care contribuie la redresarea, competitivitatea pe termen lung, digitalizarea și 
sustenabilitatea sectorului și a lanțurilor sale valorice; solicită să se aloce turismului o 
linie bugetară specifică pentru a asigura o poziție mai stabilă a întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) și a oferi oportunități mai bune în acest sector;

18. ia act de concluziile Raportului special nr. 06/2020 al Curții de Conturi Europene 
privind mobilitatea urbană durabilă în UE1, în care se afirmă că orașele din UE nu 
avansează suficient către moduri de transport mai sustenabile și mai ecologice și că 
fondurile UE dedicate mobilității sustenabile nu sunt încă utilizate eficient pentru 
îndeplinirea obiectivelor lor; subliniază nevoile în materie de investiții ale regiunilor și 
municipalităților care se îndreaptă spre o mobilitate mai sustenabilă și mai inteligentă; 
evidențiază, în acest sens, oportunitățile de finanțare oferite de programele UE, cum ar 
fi FEDR, Fondul de coeziune, programul LIFE, programul Orizont și Fondul pentru o 
tranziție justă, pentru realizarea unei tranziții echitabile, incluzive și acceptabile din 
punct de vedere social către neutralitatea climatică, în care nimeni să nu fie lăsat în 
urmă; accentuează necesitatea de a sprijini perfecționarea și recalificarea lucrătorilor și 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în sectorul transporturilor, acordând 
o atenție deosebită diversității și echilibrului de gen;

19. evidențiază rolul autorităților locale și regionale în atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea prin strategii de integrare regională în toate etapele procesului 
aferent proiectului, în vederea unei dezvoltări sustenabile și incluzive; subliniază că este 
nevoie să fie consultate organizațiile societății civile și alte părți interesate, inclusiv 
autoritățile regionale și locale, în vederea unei implementări mai eficiente, mai 
sustenabile și adecvate a proiectelor de infrastructură de transport; încurajează acordarea 
mai multor finanțări directe din partea UE pentru autoritățile locale și regionale, cu 
scopul de a îmbunătăți eficiența, de a asigura coerența și de a reduce sarcina 
administrativă; reamintește că și transparența și comunicarea proactivă cu privire la 
fondurile disponibile sunt esențiale pentru a asigura utilizarea lor eficientă;

20. scoate în evidență că dezvoltarea rurală este esențială pentru coeziunea teritorială și 
socioeconomică; solicită Comisiei să prezinte o agendă rurală cu o abordare globală, 
pentru a capacita comunitățile rurale să se ocupe, printre altele, de tranziția către 
neutralitatea climatică, inclusiv de trecerea la moduri de transport mai sustenabile și mai 

1 https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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inteligente, și să identifice zonele în care îmbunătățirea infrastructurii poate aduce 
beneficii mai mari, în special în ceea ce privește infrastructura digitală și de 
conectivitate în zonele rurale pentru a sprijini turismul, accesul la locuri de muncă și la 
munca de la distanță, precum și îmbunătățirea multimodalității în zonele fără acces la 
transportul public; consideră, în acest context, că un transport public eficient și la prețuri 
accesibile este esențial pentru realizarea unei mobilități urbane și rurale sustenabile; 
invită deci Comisia să includă infrastructura și serviciile de transport de calitate din 
zonele slab populate în propunerea privind mobilitatea inteligentă și sustenabilă;

21. reamintește că gestionarea politicii de coeziune este partajată între UE și statele sale 
membre; subliniază necesitatea de a asigura o abordare coerentă a integrării aspectelor 
legate de mediu în investițiile în domeniul transporturilor, prin alinierea programării cu 
faza de implementare a proiectelor; invită statele membre să se asigure că autoritățile de 
management promovează și încurajează integrarea aspectelor de mediu în proiecte 
dincolo de etapa de programare, de exemplu prin publicarea de orientări sau prin 
organizarea de activități de sensibilizare pentru solicitanți; consideră, în plus, că 
finanțarea politicii de coeziune ar trebui să consolideze integrarea dintre sectorul 
transporturilor și sectorul energetic și cel digital, pentru a capitaliza și a maximiza 
potențialele sinergii;

22. salută cadrul unic de reglementare care acoperă în prezent șapte fonduri ale UE puse în 
aplicare în parteneriat cu statele membre („gestiune partajată”); salută și propunerea 
Comisiei de a introduce controale mai puțin stricte pentru programele cu rezultate bune, 
bazându-se din ce în ce mai mult pe sistemele naționale și extinzând principiul 
„auditului unic”, pentru a evita duplicarea controalelor; salută noul cadru pentru 
proiecte care introduce o evaluare anuală a performanței sub forma unui dialog politic 
între autoritățile responsabile de programe și Comisie.
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