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1) Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisară și a promova interesul general european, îndeosebi 

în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? Care va fi 

contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum intenționați să 

puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o perspectivă de gen 

în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? Ce garanții de 

independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum ați proceda 

pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, actuale sau 

viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul 

Comisiei?  

Ceea ce mă motivează este construirea unei Europe puternice, unite și incluzive, fără diviziuni 

între nord și sud sau între vest și est, care pune un accent puternic pe egalitatea socială și pe 

echitate și are convingerea profundă că uniți suntem mai puternici. Aceste lucruri m-au 

motivat de-a lungul tuturor anilor în care am lucrat pentru integrarea țării mele în familia 

europeană și pentru promovarea intereselor generale ale Uniunii Europene. 

De asemenea, m-au motivat să desfășor o activitate intensă pe parcursul președinției române a 

Consiliului Uniunii Europene, în interesul general al Uniunii, pentru a avansa lucrările 

legislative privind mobilitatea, pentru a asigura continuitatea în domeniul transporturilor în 

contextul ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană și pentru a asigura resursele necesare 

pentru finanțarea prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei.  

Ca politician care a servit de mai multe ori în funcții ministeriale, înțeleg pe deplin 

responsabilitatea atașată unei funcții publice, responsabilitate care este direct legată de dreptul 

cetățenilor de a beneficia de servicii de calitate, atât la nivel național, cât și la nivel european. 

Transporturile reprezintă un serviciu esențial pentru cetățenii noștri, precum și pentru Uniunea 

noastră. Ele sprijină libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor și contribuie în 

mod esențial la coeziune pe întreg continentul. Sunt gata să îmi folosesc experiența 

profesională pentru a avansa obiectivele Uniunii Europene și pentru a coordona îndeplinirea 

de către sectorul transporturilor a contribuției care îi revine în ceea ce privește prioritățile 

stabilite în Orientările politice ale președintei alese Ursula von der Leyen și în scrisoarea de 

misiune pe care am primit-o la data de 10 septembrie.  

În calitate de ministru al mediului, am lansat prima strategie națională a României în 

domeniul combaterii schimbărilor climatice. În calitate de ministru al fondurilor europene, am 

gestionat punerea în aplicare a politicii de coeziune, inclusiv finanțarea infrastructurii pentru 
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asigurarea conectivității. În calitate de ministru al muncii, familiei și protecției sociale, am 

avut responsabilitatea de a asigura un cadru adecvat pentru securitatea și siguranța 

lucrătorilor, inclusiv în sectorul transporturilor. Prima mea decizie în această calitate a fost 

aceea de a înființa o agenție națională pentru egalitatea de șanse între bărbați și femei. În 

calitate de președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, am fost direct 

implicată în protecția drepturilor cetățenilor noștri. Iar ca deputată în parlamentul național și 

în Parlamentul European, am luptat întotdeauna pentru drepturile cetățenilor, deoarece este 

responsabilitatea noastră, ca politicieni, să fim întotdeauna în serviciul cetățenilor.  

În Orientările sale politice, președinta aleasă Ursula von der Leyen a afirmat că „Europa 

trebuie să conducă tranziția către o planetă sănătoasă și o nouă lume digitală. Va reuși acest 

lucru doar dacă îi va aduce pe oameni împreună și își va moderniza modelul unic de economie 

socială de piață pentru ca acesta să corespundă noilor ambiții de astăzi.” Împărtășesc această 

viziune și sunt pe deplin angajată să acționez în vederea realizării sale.  

În calitate de fost ministru al mediului și al schimbărilor climatice și ca membră a Comisiei 

pentru mediu a Parlamentului European, sunt pe deplin conștientă de urgența cu care ne 

confruntăm în ceea ce privește soluționarea problemei schimbărilor climatice și de necesitatea 

de a ne proteja mediul de poluarea aerului, de poluarea apelor și de poluarea fonică. Sunt 

mândră de viziunea pe termen lung a Comisiei ca Europa să devină primul continent din lume 

care să fie neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Avem nevoie de măsuri decisive 

și în special transporturile trebuie să își joace rolul în acest sens, dat fiind că reprezintă un 

sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE.  

Prin urmare, măsurile din domeniul transporturilor vor fi o componentă esențială a Pactului 

ecologic european. Emisiile de carbon trebuie să aibă un preț. Dacă voi fi numită în funcția de 

comisar și în conformitate cu orientările politice, voi depune eforturi pentru extinderea 

schemei de comercializare a certificatelor de emisii la transportul maritim și pentru reducerea 

în timp a certificatelor alocate cu titlu gratuit companiilor aeriene. De asemenea, voi contribui 

la revizuirea normelor privind impozitarea energiei, pentru a le alinia la ambițiile noastre 

privind schimbările climatice. Stimulentele pentru trecerea la moduri de transport mai 

ecologice vor funcționa numai dacă există alternative atractive. Prin urmare, voi sprijini 

mobilitatea durabilă și inteligentă.  

Pentru a soluționa într-un mod eficace provocările din domeniul mediului și pentru a accelera 

tranziția către economia circulară, trebuie de asemenea să utilizăm pe deplin tehnologiile 

inovatoare curate și digitale în sectorul transporturilor. Digitalizarea și automatizarea oferă 

oportunități uriașe, atât în ceea ce privește sporirea eficienței transporturilor și reducerea 

congestionării traficului, ceea ce înseamnă mai puține emisii, cât și în ceea ce privește 

îmbunătățirea siguranței și a calității serviciilor de transport. Promovarea dezvoltării și a 

adoptării de combustibili alternativi durabili va fi, de asemenea, un element esențial în 

vederea reducerii emisiilor generate de transporturi, mai ales în domeniul aviației. Dacă voi fi 

confirmată în funcția de comisar, voi prezenta o strategie cuprinzătoare privind o mobilitate 

durabilă și inteligentă.  

În același timp, nu trebuie să uităm faptul că transporturile au ca scop să apropie oamenii. 

Posibilitatea de a circula liber și de fi conectat cu oameni din alte părți ale Europei și din 

întreaga lume constituie unul dintre elementele esențiale ale Uniunii Europene. Trebuie să ne 

asigurăm că transporturile rămân convenabile ca preț, fiabile și accesibile, inclusiv pentru cei 

cu venituri scăzute sau care locuiesc în zone îndepărtate. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Și 

aceasta este o chestiune de echitate. Prin urmare, voi depune eforturi în vederea finalizării 
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rețelei transeuropene de transport, contribuind la modernizarea infrastructurii de transport și 

asigurând o piață internă funcțională pentru transporturi, în cadrul căreia drepturile 

pasagerilor să fie respectate și siguranța și securitatea acestora să fie protejate. Legăturile 

noastre de transport nu ar trebui să se oprească la frontieră. Întrucât vin din unul dintre noile 

state membre ale Uniunii Europene, știu cât de important este parteneriatul cu UE pentru 

țările din Balcanii de Vest și voi depune eforturi pentru a îmbunătăți legăturile noastre cu 

această regiune, precum și cu țările din vecinătatea noastră.  

Transportul este un sector economic important, care asigură direct locuri de muncă pentru 11 

milioane de persoane și în care multe întreprinderi din UE ocupă o poziție de lider la nivel 

mondial. Prin urmare, voi contribui la strategia industrială a acestei Comisii și voi acorda 

atenție condițiilor de muncă echitabile. Acestea din urmă sunt de asemenea importante pentru 

eforturile noastre de a asigura egalitatea de gen. Președinta aleasă von der Leyen a plasat 

egalitatea de gen în fruntea agendei sale și s-a angajat să ofere un exemplu prin formarea unui 

colegiu complet echilibrat în ceea ce privește egalitatea de gen. Intenționez să pun în aplicare 

același principiu în cazul echipei mele. De asemenea, consider că aplicarea consolidată a 

integrării principiului egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor contribuie la o 

bună utilizare a resurselor, eficientizează politicile, sprijină dezvoltarea durabilă și creează 

societăți mai echitabile. Acest lucru este foarte relevant pentru portofoliul meu, deoarece 

femeile sunt în mare măsură subreprezentate în domeniul transporturilor. Însă egalitatea de 

gen nu se referă doar la numărul de femei angajate în sectorul transporturilor. Ea se referă, de 

asemenea, la accesul egal la facilitățile de transport, care, la rândul său, asigură egalitatea pe 

piața muncii, în serviciile de sănătate, în educație și în serviciile sociale. Voi acționa cu 

pasiune în direcția integrării echilibrului de gen în sectorul transporturilor la nivelul întregii 

Uniuni. 

 

De asemenea, trebuie să luăm măsuri pentru a atrage tinerii către profesiile din domeniul 

transporturilor. Asigurarea unor condiții de muncă echitabile va spori atractivitatea acestui 

sector.  

 

Mă angajez ca, de îndată ce voi fi numită în funcție, să respect neabătut obligațiile prevăzute 

de tratat în ceea ce privește independența, transparența, imparțialitatea și disponibilitatea, 

astfel cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene.  

 

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, voi respecta pe deplin litera și spiritul tratatului, 

în special obligația de a acționa în interesul european și fără a primi nicio instrucțiune. De 

asemenea, voi onora Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și dispozițiile 

acestuia privind conflictele de interese. Declarația mea de interese este completă și accesibilă 

publicului și o voi actualiza cu rapiditate în cazul în care va fi necesară vreo eventuală 

modificare.  

Ca deputată în Parlamentul European, mi-am îndeplinit toate obligațiile față de această 

instituție, inclusiv prin depunerea și actualizarea tuturor declarațiilor de interese financiare 

necesare. De asemenea, am respectat pe deplin litera și spiritul tratatelor UE, precum și 

obligația de a acționa în interesul european.  

 

2) Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  
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Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente specifice sunteți 

pregătită să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o cooperare mai 

intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și a da curs 

solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau 

procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți aceleași informații și documente 

Parlamentului și Consiliului? 

Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, îmi voi asuma responsabilitatea politică deplină 

pentru activitățile din domeniul meu de competență, astfel cum figurează în scrisoarea de 

misiune care mi-a fost trimisă la data de 10 septembrie. Acord o importanță deosebită 

principiului colegialității și voi colabora pe deplin cu ceilalți membri ai colegiului. Îi voi 

implica îndeaproape pe colegii mei în elaborarea și implementarea inițiativelor de politică.  

În calitate de fostă și de actuală deputată în Parlamentul European, știu cât de importantă este 

o colaborare strânsă cu Parlamentul European.  

Aceasta este de o importanță capitală pentru mine. Voi colabora cu Parlamentul și cu 

comisiile relevante în toate etapele procesului de elaborare a politicilor și ale dialogului 

politic. 

O cooperare interinstituțională eficientă este esențială pentru funcționarea sistemului 

instituțional al UE și pentru eficiența și legitimitatea sistemului decizional al UE. Ea se 

bazează pe anumite principii directoare pe care mă angajez pe deplin să le urmez. Printre 

acestea se numără deschiderea, încrederea reciprocă, eficiența și schimbul regulat de 

informații. Orientările politice și scrisorile de misiune ale președintei alese von der Leyen 

reflectă pe deplin aceste principii și subliniază intenția de a consolida relația specială dintre 

Parlamentul European și Comisie. Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, voi acționa în 

vederea îndeplinirii acestui obiectiv și, în acest sens, voi respecta pe deplin dispozițiile 

Acordului-cadru din 2010 și ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare din 

2016. Îmi voi gestiona interacțiunile cu Parlamentul într-un mod deschis, transparent și 

constructiv, pentru a construi această relație de încredere reciprocă. 

În conformitate cu orientările politice ale președintei alese von der Leyen, îmi voi asigura 

disponibilitatea pentru a participa la toate reuniunile relevante ale comisiilor și la triloguri. 

Voi asigura implicarea comisiilor parlamentare în orice evoluții majore aflate în 

responsabilitatea mea. În același timp, sunt pe deplin conștientă de importanța egalității de 

tratament în ceea ce privește Parlamentul și Consiliul. Acest fapt este obligatoriu pentru un 

comisar care, ca membru al colegiului, este răspunzător în fața deputaților direct aleși în 

Parlamentul European.  

De asemenea, mă angajez să întemeiez relațiile cu serviciul Comisiei din subordinea mea pe 

principiul loialității, al încrederii, al transparenței, al fluxului bidirecțional de informații și al 

asistenței reciproce. Mai precis, voi asigura un flux regulat de informații cu președintele 

Comisiei pentru transport și turism (TRAN), dar și cu președintele Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), precum și cu alte comisii, după caz. De 

asemenea, voi comunica în mod direct cu membrii comisiilor și mă voi asigura că sunt 

disponibilă pentru reuniuni bilaterale. Mă voi asigura și că Parlamentul European este 

informat în mod regulat, în special înainte de evenimentele majore și în etapele principale ale 

negocierilor internaționale din domenii aflate în responsabilitatea mea. 
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Mă voi asigura că întrebările care sunt adresate de deputații din Parlamentul European către 

Comisie și care intră în responsabilitatea mea primesc un răspuns rapid și exact. Voi apărea în 

fața adunării plenare și/sau a comisiilor Parlamentului European ori de câte ori îmi va fi 

solicitat acest lucru, pentru a răspunde la întrebări sau pentru a oferi anumite clarificări. 

Orientările politice ale președintei alese von der Leyen subliniază faptul că, pentru a recâștiga 

încrederea cetățenilor în Uniune, instituțiile noastre ar trebui să fie deschise și ireproșabile în 

ceea ce privește aspectele legate de transparență. Cetățenii ar trebui să știe ce poziții apără 

Comisia în cadrul procesului legislativ. Consolidarea cooperării interinstituționale prin 

promovarea legitimității și a răspunderii va stimula eficiența și buna guvernanță a UE. 

Prin urmare, mă angajez pe deplin să pun în aplicare dispozițiile ample referitoare la 

transparență și la fluxul de informații din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 

European și Comisie și din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare.  

Misiunea mea este, de asemenea, de a continua eforturile de informare a cetățenilor. În plus, 

propunerile de politici aflate în responsabilitatea mea se vor baza pe consultări adecvate ale 

experților și ale publicului, în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări.  

Președinta aleasă von der Leyen sprijină dreptul de inițiativă al Parlamentului European. 

Conform angajamentului său, Comisia sa va da curs rezoluțiilor parlamentare adoptate de 

majoritatea membrilor săi printr-un act legislativ, cu respectarea deplină a principiului 

proporționalității, a principiului subsidiarității și a principiului unei mai bune legiferări. 

Subscriu pe deplin la acest obiectiv. 

Ca parte a angajamentului colegiului următor de a aprofunda parteneriatul cu Parlamentul 

European, voi colabora îndeaproape cu Parlamentul în fiecare etapă a dezbaterilor privind 

rezoluțiile în temeiul articolului 225 din TFUE. Mă angajez să colaborez îndeaproape cu 

comisiile parlamentare relevante și să fiu activă și prezentă în cursul procesului de pregătire a 

rezoluțiilor în temeiul articolului 225 din TFUE. Cred cu tărie că acest lucru va îmbunătăți 

dialogul și va stimula încrederea și sentimentul de colaborare în direcția unui obiectiv comun.  

Comisia va răspunde la rezoluțiile Parlamentului în termen de trei luni de la adoptarea 

acestora, în conformitate cu acordul-cadru. Comisia va asigura supravegherea politică a 

acestui proces.  

În continuarea declarației mele de mai sus cu privire la asigurarea implicării comisiilor 

parlamentare în orice evoluție majoră aflată în responsabilitatea mea în același timp ca și 

Consiliul și pe picior de egalitate cu acesta, sunt pe deplin conștientă de faptul că furnizarea 

de informații și de documente este un aspect esențial pentru aprofundarea parteneriatului 

dintre Parlamentul European și Comisie. Prin urmare, mă angajez să pun în aplicare pe deplin 

dispozițiile relevante ale acordului-cadru dintre cele două instituții și ale Acordului 

interinstituțional privind o mai bună legiferare.  

 

Întrebări adresate de Comisia pentru transport și turism:  

3.  Cum vedeți optimizarea sistemelor de transport de persoane și mărfuri în primul 

sfert al secolului XXI, ținând seama de principalele provocări: digitalizarea, 

decarbonizarea, competitivitatea, siguranța, schimbările climatice, protecția 

mediului, prosperitatea socială, condițiile de muncă și egalitatea de șanse, inclusiv 
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îmbunătățirea drepturilor și a protecției lucrătorilor din transporturi (în special 

pentru femei și tineri) și schimbările tehnologice, (vehicule autonome, utilizarea 

inteligenței artificiale) și ce abordare și măsuri concrete preconizați pentru a asigura 

sisteme de transport sustenabile, accesibile, multimodale și fiabile? 

Sectorul transporturilor va avea o contribuție importantă la valorificarea potențialului ambelor 

tranziții, climatică și digitală. Viziunea mea asupra unui sistem de transport optimizat este una 

care combină durabilitatea, o contribuție la decarbonizare și o reducere a poluării. Doresc un 

sistem de transport optimizat care să fie, de asemenea, sigur, inteligent, convenabil ca preț și 

accesibil. Sistemul de transport trebuie modernizat pentru a soluționa problema 

constrângerilor legate de capacitate și a infrastructurii învechite. Pentru a transforma această 

viziune în realitate, trebuie să investim în rețele de transport și să valorificăm inovarea în 

domeniul digital. Inovarea trebuie să fie însoțită de programe de formare pentru dobândirea 

competențelor relevante. Existența unor condiții de muncă echitabile va fi esențială pentru a 

se asigura faptul că acest sector poate atrage tinerele femei și tinerii bărbați către profesii din 

domeniul transporturilor. 

Una dintre primele mele sarcini pentru transformarea acestei viziuni în realitate va fi aceea de 

a prezenta o strategie cuprinzătoare pentru o mobilitate durabilă și inteligentă, care să asigure 

de asemenea faptul că transporturile rămân convenabile ca preț, pentru ca nimeni să nu fie 

lăsat în urmă. Acest lucru va presupune combinarea tuturor instrumentelor disponibile la 

nivelul UE pentru a crea măsuri coerente și eficace. Înseamnă, de asemenea, adaptarea 

cadrului de reglementare atunci când este necesar, mobilizarea și canalizarea fondurilor 

disponibile și utilizarea deplină a altor catalizatori, precum cercetarea și inovarea, în vederea 

creării stimulentelor adecvate pentru utilizarea optimă a sistemului de transport, pentru 

stimularea investițiilor, pentru reducerea amprentei de mediu a transporturilor și pentru 

valorificarea noilor tehnologii și inovații. Toate acestea necesită o cooperare strânsă cu colegii 

mei din cadrul colegiului. 

Transporturile afectează viața de zi cu zi a tuturor europenilor. Prin sporirea conectivității 

pentru cetățenii și întreprinderile sale, UE sprijină libertatea de circulație a persoanelor, a 

bunurilor și a serviciilor și contribuie în mod esențial la coeziunea la nivelul întregului 

continent. Transporturile reprezintă aproximativ 5 % din produsul intern brut al UE și 

furnizează direct locuri de muncă pentru circa 11 milioane de persoane. Voi fi onorată să îmi 

asum responsabilitatea pentru acest sector esențial și să mă asigur că transporturile contribuie 

la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale următorului mandat. Există evoluții critice care 

influențează în prezent sectorul transporturilor: cererea de transport continuă să crească. 

Estimările sugerează o creștere a transporturilor europene de pasageri și de mărfuri pe căi 

navigabile interioare, în perioada 2015-2050, de 35 % și, respectiv, de 53 %. Congestionarea 

traficului și deficitul de capacitate constituie din ce în ce mai mult o problemă. În 2017, cel 

puțin 25 % din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE au provenit din transporturi. Acesta 

este unicul sector economic care are astăzi un nivel mai ridicat al emisiilor decât în 1990, iar 

emisiile sunt în prezent în creștere, în pofida eforturilor de reducere deja realizate. 

Prin urmare, transporturile trebuie să contribuie într-un mod mai decisiv la eforturile UE de 

reducere a emisiilor pentru a realiza viziunea prezentată în Orientările politice ale președintei 

alese. Conform analizei pe care se fundamentează comunicarea intitulată „O planetă curată 

pentru toți”, pentru a atinge obiectivul unei economii neutre din punct de vedere climatic până 

în 2050, trebuie realizată o reducere de aproximativ 90 % a emisiilor de CO2 generate de 

sectorul transporturilor. 
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Reconcilierea obiectivului de a reduce semnificativ amprenta ecologică a sectorului 

transporturilor cu obiectivul de asigurare a conectivității și a accesibilității ca preț, precum și a 

dezvoltării în continuare a acestui sector, reprezintă o provocare enormă. Împreună cu 

vicepreședintele executiv desemnat Timmermans, mă voi asigura că transporturile joacă un 

rol central în cadrul Pactului ecologic european. Durabilitatea este singura cale de urmat 

pentru sectorul transporturilor și trebuie să instituim măsuri cu un nivel de ambiție fără 

precedent, pentru toate modurile de transport. Trebuie să acționăm pe două fronturi: să 

facilităm implementarea de alternative și de tehnologii de transport mai durabile și să 

introducem un sistem de stabilire a prețurilor care să ofere stimulentele adecvate pentru a 

utiliza, a opera și a investi în alternativele respective, facilitând totodată multimodalitatea. 

Implementarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” va juca un rol 

esențial în acest sens.  

Voi acționa în direcția extinderii sistemului de comercializare a certificatelor de emisii la 

sectorul maritim, sprijinind în același timp tehnologiile mai curate prin investiții în 

infrastructură. De asemenea, vom lucra la revizuirea sistemului de comercializare a 

certificatelor de emisii în lumina evoluțiilor internaționale din cadrul Organizației Aviației 

Civile Internaționale, inclusiv prin reducerea în timp a certificatelor alocate cu titlu gratuit 

companiilor aeriene. Întrucât aviația și transportul maritim sunt industrii globale, voi acționa 

în cadrul forurilor internaționale relevante pentru a mă asigura că UE joacă în continuare un 

rol de lider în ceea ce privește promovarea unor progrese și a unui nivel de ambiție mai mari, 

în cooperare cu partenerii noștri internaționali.  

De asemenea, mă voi concentra pe sporirea gradului de utilizare a combustibililor durabili și 

alternativi pentru transportul rutier, maritim, pe căi navigabile interioare și aerian. În acest 

context, va fi necesară atragerea de fonduri publice și private și finalizarea conectivității în 

ceea ce privește combustibilii alternativi pentru toate modurile de transport, inclusiv sporirea 

gradului de electrificare în aeroporturi și în porturile maritime. De asemenea, voi acționa, 

împreună cu colegii mei, în vederea stabilirii stimulentelor adecvate în materie de prețuri 

pentru combustibilii alternativi, la nivelul tuturor modurilor de transport, și în vederea 

stimulării utilizării de vehicule alimentate cu combustibili alternativi. Acest lucru va necesita 

coordonarea resurselor financiare și un cadru de politică favorabil.  

Voi depune eforturi pentru un sector european al transporturilor care să fie inteligent, dar și 

durabil. Gestionarea inteligentă a traficului va fi esențială pentru soluționarea constrângerilor 

legate de capacitate în cadrul tuturor modurilor de transport, eficientizând transporturile și, 

astfel, reducând emisiile și sporind siguranța transporturilor.  

Digitalizarea oferă multe oportunități noi – precum o mobilitate conectată și automatizată, 

economia colaborativă, mobilitatea ca serviciu – care trebuie valorificate pentru a îmbunătăți 

accesibilitatea și prețul mobilității pentru cetățeni. Aceste oportunități trebuie valorificate și 

cuprinse în cadrele juridice și de politică adecvate.  

Pentru a asigura o piață internă a transporturilor echitabilă și funcțională și pentru a optimiza 

sistemul european de transport, trebuie să finalizăm coridoarele de bază ale rețelei 

transeuropene de transport (TEN-T) până în 2030, asigurându-ne în același timp că 

infrastructura noastră este adecvată pentru a face față provocărilor digitale și în materie de 

durabilitate, inclusiv serviciilor interoperabile accesibile consumatorilor. Acolo unde există 

alternative adecvate, trebuie să utilizăm mai bine și în mai mare măsură modurile de transport 

care sunt în general mai durabile, precum transportul feroviar și transportul pe căi navigabile 

interioare. De asemenea, trebuie să valorificăm la maximum proiectele de infrastructură cu 
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dublă utilizare pentru a îmbunătăți mobilitatea militară [a se vedea întrebarea 3]. Voi depune 

eforturi și în direcția facilitării investițiilor publice și private în interesul actualizării și 

modernizării infrastructurii de transport din Europa, prin intermediul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei (MIE), al InvestEU și al altor instrumente, inclusiv al celor care 

sprijină cercetarea (Orizont Europa) și coeziunea teritorială. 

Este de o importanță capitală ca transporturile să fie în continuare sigure și securizate pentru 

utilizatorii și lucrătorii din cadrul lor și, de asemenea, să nu lăsăm niciodată garda jos în acest 

domeniu, ci, dimpotrivă, să depunem în mod constant eforturi pentru a progresa în aceste 

domenii. 

Trebuie să asigurăm cele mai înalte standarde de siguranță posibile în domeniul politicii 

transporturilor. Este inacceptabil că, în fiecare an, pe șoselele din UE mor 25 000 de oameni. 

Trebuie să ne realizăm Planul de acțiune strategic privind siguranța rutieră și obiectivul nostru 

intermediar ambițios – o reducere cu 50 % a numărului de decese și de vătămări până în 2030 

– prin măsuri care abordează toate componentele sistemului (infrastructură, vehicule, 

comportament). Mobilitatea automatizată care implică drone va necesita, de asemenea, noi 

sisteme care să protejeze rezultatele noastre lăudabile în ceea ce privește siguranța în 

domeniul aviației. De asemenea, trebuie să răspundem într-un mod proporțional și eficient din 

punctul de vedere al costurilor la amenințările la adresa securității, care cunosc o evoluție 

rapidă. În cooperare cu statele membre, cu organismele internaționale și cu părțile interesate, 

voi colabora îndeaproape cu comisarul responsabil pentru a aborda noi domenii de risc, 

precum securitatea cibernetică.  

Transporturile ar trebui să rămână convenabile ca preț, fiabile și accesibile, mai ales pentru 

cei care locuiesc în zone îndepărtate și pentru cei care trăiesc în condiții de venituri scăzute. 

Este fundamental să abordăm preocupările cetățenilor cu privire la creșterea costurilor pentru 

combustibili și a prețurilor biletelor. Mă angajez să promovez drepturile pasagerilor la nivelul 

tuturor modurilor de transport, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă. Voi acorda o 

atenție deosebită condițiilor sociale ale forței de muncă din domeniul transporturilor și 

potențialelor efecte negative ale schimbărilor actuale din acest sector și mă voi angaja într-un 

dialog periodic cu partenerii sociali.  

În fine, voi depune eforturi pentru a consolida cooperarea cu principalii parteneri 

internaționali, pentru a promova la nivel internațional standardele înalte ale UE, pentru a 

sprijini accesul industriei UE pe piețele străine în condiții de concurență echitabile, pentru a 

asigura aplicarea acordurilor existente și îmbunătățirea conectivității, în special cu țările 

învecinate. Voi acorda o atenție deosebită cooperării în domeniul transporturilor cu/în 

Balcanii de Vest, țările din Parteneriatul estic și țările din vecinătatea mediteraneeană, printr-o 

extindere în contextul TEN-T. Cu principalii parteneri și concurenți din domeniul comerțului 

la nivel mondial (SUA, China și Japonia), trebuie să consolidăm relațiile la nivelul tuturor 

modurilor de transport și să menținem o cooperare strânsă cu centrele de creștere globală 

(cum ar fi ASEAN) și cu partenerii strategici (de exemplu SUA, China, Japonia, Republica 

Coreea). 

 

4.  Ce vă angajați să faceți la nivel internațional pentru a asigura condiții de concurență 

echitabile între societățile de transport, a garanta concurența loială și respectarea 

drepturilor sociale, în special în contextul unei concurențe acerbe cu țări terțe care 

oferă subvenții potențial ilegale și al concurenței între modurile de transport, a 

continua programul NAIADES, privind internalizarea costurilor externe, 
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impozitarea, schemele de comercializare și alte măsuri, a aplica echitabil principiile 

„utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” și a atinge obiectivele Acordului de la 

Paris, precum și a promova și a dezvolta cele mai curate moduri de transport în 

zonele din UE unde transportul rutier, atât de pasageri, cât și de marfă, rămâne 

dominant? 

Existența unor condiții de concurență echitabile în domeniul transporturilor, atât între noi și 

partenerii noștri internaționali, cât și între modurile de transport, este esențială pentru ca 

sectorul să funcționeze și să se dezvolte în mod durabil. Normele și standardele noastre 

privind siguranța, aspectele sociale, economia și mediul asigură funcționarea sigură, echitabilă 

și eficientă a sectorului. Ar trebui să le îmbunătățim în continuare și vom colabora cu țări terțe 

prin intermediul cooperării bilaterale și multilaterale pentru a le proteja și a le promova la 

nivel mondial, asigurându-ne în același timp că întreprinderile de transport europene nu sunt 

dezavantajate în raport cu concurenții lor străini.  

În acest scop, voi colabora îndeaproape cu partenerii noștri internaționali în cadrul unor foruri 

precum Organizația Mondială a Comerțului (OMC) sau în cadrul acordurilor bilaterale, pentru 

a urmări obținerea accesului la piață, pentru a combate discriminarea și barierele și pentru a 

promova standardele UE privind siguranța, mediul și aspectele sociale, în conformitate cu 

ceea ce s-a realizat în contextul recentelor acorduri cu Singapore și cu Japonia și al 

negocierilor în curs cu Indonezia, Australia și Noua Zeelandă. De asemenea, voi colabora cu 

Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și Organizația Maritimă Internațională 

(OMI). Această activitate este deosebit de importantă pentru promovarea poziției de lider a 

Europei în ceea ce privește stabilirea de standarde și de obiective privind mediul, siguranța, 

securitatea, formarea și condițiile de muncă, precum și modernizarea gestionării traficului.  

Voi urmări în continuare încheierea unor acorduri cuprinzătoare privind transportul aerian, 

care să promoveze standardele europene în întreaga lume. De asemenea, doresc să utilizez 

politica externă în domeniul aviației pentru a deschide noi oportunități și a îmbunătăți accesul 

la piață pentru industria aviației din Europa, în special pentru industria aeronautică europeană.  

De asemenea, voi colabora cu China – un partener important – prin intermediul platformei de 

conectivitate UE-China, în vederea realizării reciprocității, a transparenței, a deschiderii și a 

unor condiții de concurență echitabile în dezvoltarea infrastructurii de transport.  

Transporturile permit cetățenilor UE să se deplaseze liber și întreprinderilor din UE să se 

dezvolte, însă ele reprezintă și o cheltuială semnificativă pentru bugetele gospodăriilor 

europene, sunt responsabile pentru daune considerabile aduse mediului și duc la 

congestionarea traficului și la accidente. Un studiu independent comandat recent de Comisie 

cu privire la internalizarea costurilor externe ale transporturilor a arătat că prețurile 

transporturilor nu reflectă în totalitate costurile suportate de societate. Acest lucru poate 

denatura piața. Trebuie să ne asigurăm că tranziția către o mobilitate durabilă este echitabilă 

pentru toți. În cazul în care aceste chestiuni intră în sfera de competență a UE, ar trebui să le 

abordăm cu fermitate.  

În strânsă colaborare cu colegii mei din cadrul Comisiei care sunt responsabili în această 

privință, voi examina cele mai bune modalități de stimulare a trecerii la durabilitate prin 

revizuirea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, precum și a Directivei 

privind impozitarea energiei, pentru a o alinia la ambițiile noastre în ceea ce privește clima și 

pentru a pune capăt subvențiilor pentru combustibilii fosili. În cadrul strategiei cuprinzătoare 
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pentru o mobilitate durabilă și inteligentă vor fi luate în considerare măsuri suplimentare în 

vederea punerii în aplicare a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”. 

În plus, ca parte a Pactului ecologic european, propun să lucrez la inițiative complementare 

pentru a spori caracterul durabil al sistemului de transport, inclusiv în ceea ce privește 

transportul de marfă. Voi sprijini transportul feroviar general, deoarece transportul feroviar 

joacă un rol esențial atât pentru navetiști, cât și pentru transportul de marfă. De asemenea, 

transportul feroviar prezintă avantaje pe distanțe mai lungi; trenurile de mare viteză oferă 

servicii pe rute populare între marile orașe și pot oferi alternative la alte moduri de transport, 

precum transportul aerian. Printre altele, trebuie să dezvoltăm și alte coridoare de transport 

feroviar de marfă, să îmbunătățim performanța transportului de marfă pe calea ferată și pe căi 

navigabile interioare și să asigurăm legături mai bune între hinterland și porturi. Aceasta va 

include acțiuni care să permită multimodalitatea prin intermediul digitalizării, o mai bună 

gestionare a traficului și investiții în infrastructură. Pentru ca transportul feroviar să își joace 

pe deplin rolul, avem nevoie de piețe de transport feroviar deschise și competitive. În acest 

scop, sunt hotărâtă să acționez în direcția concretizării spațiului feroviar unic european fără 

frontiere în UE și să asigur punerea deplină în aplicare a celui de al patrulea pachet feroviar, 

recent adoptat, inclusiv a principiului atribuirii prin procedură concurențială a contractelor de 

servicii publice. Normele tehnice naționale pentru trenuri continuă să predomine și, în opinia 

mea, sunt necesare o mai mare armonizare și o mai bună gestionare a capacității la nivel 

transfrontalier, începând cu trenurile de marfă. Voi urmări realizarea unor servicii de transport 

feroviar fluide și a unor legături de mobilitate solide cu alte moduri de transport, prin sporirea 

gradului de digitalizare.  

În transportul maritim, vom continua activitatea în ceea ce privește ghișeul unic și 

digitalizarea formalităților administrative, pentru a reduce ineficiențele și pentru a îmbunătăți 

în continuare integrarea sectorului în lanțul logistic.  

 

5.  Pentru a finaliza spațiul european unic al transporturilor, luând în considerare 

întârzierile importante și discrepanțele mari și persistente în infrastructura de 

transport din întreaga Uniune, și pentru a asigura infrastructuri de transport sigure, 

intermodale și inovatoare, cu o capacitate adecvată pe întreg teritoriul UE, acoperind, 

de asemenea, regiunile periferice și insulare, pentru o bună interconectivitate pentru 

toți, care vă sunt prioritățile pentru a dezvolta în continuare și a finaliza rețeaua 

transeuropeană de transport, inclusiv între regiunile din Europa Centrală și de Est și 

totodată în raport cu digitalizarea, combustibilii alternativi, siguranța și securitatea și 

ce veți face ca să deblocați propunerile legislative în curs de adoptare și/sau să 

stimulați investițiile necesare în întreaga UE la toate nivelurile, inclusiv pentru 

dezvoltarea durabilă a porturilor maritime, finalizarea secțiunilor privind cerul unic 

european și tronsoanele transfrontaliere feroviare, îmbunătățind traficul de pasageri 

pe distanțe mai mari? 

Voi acționa în direcția realizării unui veritabil spațiu european unic al transporturilor care să 

fie durabil, inteligent și echitabil. De asemenea, mă voi concentra asupra finalizării cât mai 

rapid posibil a TEN-T și a legăturilor de infrastructură care lipsesc. 

Transporturile reprezintă coloana vertebrală a pieței unice a UE. Ele ne unesc prin faptul că 

ajută persoanele, serviciile și bunurile să circule liber în interiorul Uniunii și prin conectarea 

oamenilor din diferite regiuni și țări. Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) asigură, de 

asemenea, coeziunea economică, socială și teritorială și consolidează competitivitatea UE la 
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nivel mondial. Ea poate juca și un rol în materie de securitate, permițând mobilitatea trupelor 

și circulația mijloacelor militare.  

Comisia evaluează în prezent cadrul TEN-T. În mai 2020, în cadrul Zilelor TEN-T, voi 

prezenta principalele constatări ale acestei evaluări. Mai ales în contextul reexaminării 

TEN-T, voi acorda de asemenea o atenție deosebită centrelor urbane, ca origine și destinație a 

fluxurilor de transport. Cunosc importanța unei accesibilități geografice depline în întreaga 

UE și a rolului esențial aferent al rețelei globale TEN-T. Acesta este motivul pentru care voi 

acționa în direcția unei conectivități sporite în Europa, între periferie și centru, între țări și 

regiuni, între est și vest, între nord și sud și în zonele rurale și îndepărtate. Principalele 

proiecte de infrastructură, precum Rail Baltica sau proiectele de pe coridorul Rin-Dunăre, 

ilustrează valoarea adăugată a UE. Implementarea cu succes a acestora este esențială dacă 

dorim să transformăm conectivitatea în realitate. Prin urmare, trebuie să abordăm întârzierile 

restante și eventualele tensiuni politice asociate cu finalizarea unor proiecte de infrastructură 

transfrontalieră importante. În acest context, constat de asemenea că aeroporturile regionale și 

locale joacă un rol esențial în conectarea regiunilor periferice și îndepărtate, precum și în 

dezvoltarea economică regională. Rețeaua feroviară de mare viteză este departe de a fi 

finalizată. Menținerea în continuare a sprijinului public pentru investiții în infrastructură este 

esențială, dar nu suficientă.  

Asigurarea capacității rețelei TEN-T de a face față acestei provocări nu va fi posibilă fără 

resurse financiare. Trebuie să stimulăm investițiile publice și private în actualizarea și în 

modernizarea infrastructurii europene de transport. Mecanismul pentru interconectarea 

Europei reînnoit, InvestEU și alte instrumente precum cele care sprijină cercetarea și 

coeziunea teritorială ar trebui să contribuie la atingerea acestui obiectiv. Atunci când 

investim, trebuie să ținem seama de obiectivele noastre în ceea ce privește clima. În cazul 

cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus un obiectiv de 

25 % privind cheltuielile pentru combaterea schimbărilor climatice. Cu toate acestea, m-am 

bucurat să văd că, în acordul lor recent, colegiuitorii au menținut obiectivul de 60 % pentru 

programul MIE (astfel cum a fost propus de Comisie). Viitorul acord cu privire la următorul 

buget pe termen lung al UE va defini modul în care tratăm creșterea economică, reducem 

congestionarea traficului și abordăm siguranța și decarbonizarea transporturilor pentru 

generațiile viitoare. Astfel, mă voi implica în negocieri alături de colegii mei, de Parlamentul 

European și de Consiliu.  

Ca fostă deputată în Parlamentul European, înțeleg cât este de important ca toate vocile să fie 

ascultate din timp. Prin urmare, mă voi baza pe o cooperare foarte strânsă cu Parlamentul. 

Aștept cu interes discuțiile periodice cu Comisia TRAN (și cu alte comisii precum ENVI, 

EMPL, ITRE). 

 

6.  Ce inițiative concrete intenționați să luați pentru a dezvolta mobilitatea durabilă în 

zonele urbane ale Uniunii, respectând principiul subsidiarității, îmbunătățind calitatea 

aerului, combătând schimbările climatice, reducând antagonismul dintre orașe și 

regiunile periurbane, garantând incluziunea socială și favorizând în același timp o 

mobilitate fără bariere, inclusiv adaptarea construcțiilor în Uniunea Europeană, și 

reducând diversitatea sistemelor de restricționare din Uniune? În acest context, 

considerați trenurile de noapte transfrontaliere ca o contribuție la traficul de pasageri 

sustenabil pe distanțe mai mari din Europa și ați lua măsuri ca să le sprijiniți? 
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Orașele europene reprezintă 72 % din populația UE și generează peste 85 % din PIB-ul UE. 

Ele se confruntă din ce în ce mai mult cu provocări de mobilitate și de transport care sunt 

legate îndeosebi de autoturismele care folosesc combustibili convenționali, în special aspecte 

privind congestionarea traficului, poluarea aerului, emisiile de CO2, zgomotul și accidentele 

rutiere. În 2017, 37 % din accidentele rutiere mortale au avut loc în zonele urbane. Aceste 

externalități negative presupun costuri economice și de mediu imense. Congestionarea urbană 

legată de autoturisme înseamnă pierderi de eficiență estimate la peste 110 miliarde EUR pe 

an. Transportul urban este responsabil pentru aproximativ 23 % din emisiile de gaze cu efect 

de seră din UE generate de transporturi. 

Este momentul să regândim mobilitatea urbană. Împreună, respectând pe deplin principiul 

subsidiarității, putem realiza beneficii concrete, inclusiv un aer mai curat, mai puțin zgomot, o 

reducere a congestionării traficului și un mediu urban mai sigur și mai adaptat pentru cetățeni. 

Salut punerea de către programul „Orizont Europa” a unui accent suplimentar pe orașele 

inteligente și neutre din punct de vedere climatic. Voi acționa pentru ca mobilitatea să fie pe 

deplin integrată în diferitele „misiuni” ale programului „Orizont Europa”. Voi promova 

cooperarea la nivelul UE, precum și la nivel național și local, pentru a sprijini orașele pe 

măsură ce acestea trec la o mobilitate urbană mai durabilă. În unele țări există deja multe 

exemple pozitive privind modul în care poate fi dezvoltată „mobilitatea ca serviciu”. Acestea 

oferă idei utile privind calea de urmat la nivelul întregii UE.  

Pentru a garanta o mobilitate convenabilă ca preț și accesibilă și pentru a ajuta la reducerea 

poluării și a congestionării, doresc să îmi aduc contribuția la sporirea atractivității 

transportului în comun. Aceasta este o chestiune care ține de disponibilitate, de fiabilitate, dar 

și de cât de ușor este să planificăm și să rezervăm o călătorie. Prin urmare, emiterea de bilete 

care integrează diverse moduri de transport poate juca un rol esențial în oferirea de alternative 

utilizatorilor de autoturisme. În cadrul viitoarei strategii cuprinzătoare, trebuie să examinăm, 

de asemenea, cadrul UE pentru mobilitatea urbană care este determinat de nevoile cetățenilor. 

Alternativele la autoturisme trebuie să fie atât disponibile, cât și convenabile ca preț. În timp 

ce promovăm modurile de transport active (mersul pe jos, mersul cu bicicleta) și utilizarea 

transporturilor publice, trebuie de asemenea să ținem seama de evoluția rapidă a unor noi 

dispozitive (partajate, digitale) de mobilitate, precum bicicletele electrice și scuterele 

electrice, precum și a unor noi servicii de mobilitate urbană. Acest lucru aduce cu sine 

necesitatea din ce în ce mai mare de spații publice urbane verzi care să fie sigure, inclusiv de 

condiții mai bune pentru pietoni și pentru persoanele cu mobilitate redusă. Trebuie să ne 

asigurăm că profităm de oportunitățile oferite de economia colaborativă și de tehnologiile 

moderne. Utilizarea în comun a vehiculelor, comandarea instantă a unei curse cu automobilul, 

transportul local la cerere și alte forme de partajare a transportului contribuie la completarea 

transporturilor publice și soluționează problema saturației traficului urban. În același timp, 

trebuie să răspundem la întrebările și la provocările pe care le ridică aceste noi servicii: de la 

rolul lor în planificarea mobilității urbane, utilizarea spațiului public, siguranța, întreținerea, 

răspunderea, până la condițiile sociale, pentru a menționa doar câteva. Evaluarea actuală a 

pachetului existent privind mobilitatea urbană va fi integrată în această analiză. Unul dintre 

aspecte este necesitatea de a dezvolta un sistem digital eficient [U-space], care să mențină 

desfășurarea operațiunilor cu drone în condiții de siguranță, de securitate și de durabilitate și 

care să asigure respectarea constrângerile legate de viața privată, mai ales în zonele urbane. 

Introducerea mobilității curate, inclusiv a vehiculelor nepoluante și a infrastructurii pentru 

combustibili alternativi, precum punctele de reîncărcare în zonele urbane, ar trebui să 

constituie de asemenea o prioritate, după cum am precizat în răspunsurile mele anterioare. 

Este important, de asemenea, să facem progrese în ceea ce privește electrificarea porturilor, 
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atât în cadrul propriilor lor operațiuni, cât și în cadrul sprijinului acordat navelor deservite. 

Este esențial să stabilim stimulentele adecvate pentru zonele urbane și rurale. De asemenea, 

este important ca statele membre să respecte pe deplin noua Directivă privind vehiculele 

nepoluante. Nu în ultimul rând, acest lucru asigură utilizarea optimă a fondurilor publice. Nu 

ar trebui să uităm nici că sectorul transporturilor rămâne cel mai mare contribuitor la emisiile 

de NOx (48 % din totalul emisiilor de NOx din UE în 2016). În ceea ce privește în special 

dioxidul de azot, trebuie să ajutăm statele membre – și, în cadrul acestora, peste 130 de orașe 

– să respecte standardele europene de calitate a aerului.  

În eforturile noastre de transformare a sectorului transporturilor în unul mai durabil și mai 

inteligent, trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că acesta este echitabil și că prețurile sunt 

convenabile. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Abordarea decalajului în materie de 

conectivitate cu zonele urbane și rurale periferice va necesita acțiuni la o serie de niveluri. 

Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) este un instrument util care poate fi utilizat și 

dincolo de granițele fizice ale unui oraș.  

În plus, există un interes reînnoit față de trenurile de noapte. Voi purta discuții cu sectorul 

respectiv privind modul în care am putea sprijini exploatarea trenurilor de noapte, începând cu 

disponibilitatea materialului rulant și a legăturilor între transportul feroviar și cel rutier. 

Actualul cadru juridic pentru obligațiile de serviciu public (OSP) în domeniul transportului 

terestru se aplică tuturor serviciilor publice de transport feroviar de călători, fără a exclude 

serviciile feroviare internaționale de noapte. Autoritățile naționale competente ar trebui să 

evalueze cerințele aplicabile și, acolo unde este relevant, pot achiziționa serviciile în 

conformitate cu acest cadru. 

 

7.  Ce măsuri concrete, inclusiv, de exemplu, utilizarea unor tehnologii moderne de 

gestionare a traficului și emiterea integrată de bilete, veți lua ca să dezvoltați un mediu 

de transport multimodal fiabil, fără întârzieri și fără sincope pentru a facilita 

mobilitatea cetățenilor, acordând o atenție specială persoanelor cu mobilitate redusă și 

persoanelor cu nevoi speciale, și care să garanteze respectarea drepturilor tuturor 

pasagerilor și îmbunătățirea calității transportului feroviar de călători? 

Sunt convinsă că multimodalitatea este un mijloc de a realiza o conectivitate fluidă, durabilă 

și securizată și de a utiliza mai bine infrastructura noastră existentă. Pentru a promova 

mobilitatea durabilă și inteligentă, avem nevoie de acțiuni atât în cadrul modurilor de 

transport, cât și între acestea, inclusiv de cercetare pentru a dezvolta și a testa noi idei și 

tehnologii. Implementarea în domeniul transporturilor a unor noi tehnologii digitale precum 

inteligența artificială, învățarea automată și tehnologia blockchain ar trebui să constituie o 

prioritate, abordând în același timp implicațiile umane și etice, inclusiv siguranța, securitatea 

cibernetică și protecția vieții private. 

Agenda „Orizont Europa” pentru cercetare și inovare ar trebui să contribuie la sprijinirea 

acestui sector în ceea ce privește două schimbări majore: (i) viitoare operațiuni cu emisii zero, 

cu servicii competitive pe deplin digitalizate, pentru toți cetățenii și toate întreprinderile și (ii) 

o mobilitate cooperativă, conectată și automatizată (CCAM). Continuarea cercetării poate 

contribui la depășirea provocărilor tehnologice și la testarea unor soluții noi, integrate. 

Vor fi necesare mai multe eforturi pentru a sprijini un strat de date comun și interoperabil 

pentru multimodalitatea transporturilor de marfă și pentru a intensifica mobilitatea ca serviciu.  
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O gestionare mai inteligentă și mai eficientă a traficului este de asemenea esențială pentru 

soluționarea deficitelor de capacitate la nivelul tuturor modurilor de transport și pentru 

reducerea amprentei ecologice a transporturilor. În ceea ce privește managementul traficului 

aerian, finalizarea cerului unic european este o prioritate. Ea este esențială atât pentru 

îmbunătățirea conectivității aeriene a cetățenilor, cât și pentru reducerea emisiilor de GES 

generate de sectorul aviației. Mă angajez să iau măsuri rapide în favoarea unei aviații 

moderne, eficiente și nepoluante și a unui management fluid al traficului aerian în Europa. În 

primii săi ani de funcționare, Shift2Rail a avansat în mod considerabil cercetarea în domeniul 

feroviar și acum ar trebui să continue, în special în ceea ce privește managementul traficului 

feroviar european (ERTMS), automatizarea și transportul de marfă. În sectorul maritim, voi 

dezvolta în continuare Sistemul de schimb de informații maritime al Uniunii, pentru a asigura 

o supraveghere maritimă de ultimă generație în domeniul maritim în ceea ce privește 

siguranța, securitatea și protecția mediului. Dată fiind introducerea treptată a transportului 

maritim autonom, aceste nave autonome navigând către porturile UE în același timp cu nave 

cu echipaj convențional, s-ar putea impune, de asemenea, o abordare mai dezvoltată și 

adaptată pentru monitorizarea traficului navelor. 

Atât pentru pasageri, cât și pentru marfă, transportul multimodal reprezintă adesea o formă 

mai durabilă de mobilitate decât simpla utilizare a transportului rutier. Pentru a maximiza 

beneficiile transportului combinat, trebuie să avem mai puține obstacole administrative și mai 

multe instalații de transbordare, mai ales în regiunile periferice. În absența unei stabiliri 

corecte a prețurilor externalităților [a se vedea întrebarea 2], a unei infrastructuri și a 

informațiilor digitale adecvate, alternativele la transportul exclusiv rutier nu se vor concretiza. 

Voi depune eforturi pentru a elimina aceste lacune.  

Dacă dorim ca pasagerii să călătorească „multimodal”, aceștia trebuie, de asemenea, să se 

simtă protejați în mod corespunzător. În pofida progreselor substanțiale realizate în ultimii 15 

ani în acest sens, există în continuare provocări în ceea ce privește asigurarea faptului că 

pasagerii europeni, inclusiv cei cu handicap și cei cu mobilitate redusă, sunt protejați 

împotriva perturbărilor în toate etapele călătoriei lor. În primul rând, doresc să mă asigur că 

legislația în vigoare privind drepturile pasagerilor funcționează; apoi, voi analiza acțiunile 

necesare pentru călătoriile multimodale, pe măsură ce piața se dezvoltă.  

Pentru a sprijini aceste evoluții, propunerea Comisiei referitoare la noul regulament privind 

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) prevede punerea unui mai mare accent pe 

transportul feroviar și pe transportul pe apă, pe digitalizare și pe utilizarea combustibililor 

alternativi. Alocarea totală propusă ar fi de peste 30 de miliarde EUR. Consider că 

dezvoltarea infrastructurii intermodale ar trebui, după caz, să beneficieze de o prioritate 

adecvată în cadrul planurilor naționale ale statelor membre, în contextul programelor 

disponibile în următorul cadru financiar multianual 2021-2027. De asemenea, este necesară o 

cooperare mai strânsă între actorii publici și cei privați, începând cu eforturi comune de 

cercetare și de inovare, inclusiv cu parteneriate public-privat. Voi face acest lucru pe baza 

succeselor înregistrate de întreprinderile comune din domeniul transporturilor, și anume 

SESAR și Shift2Rail, și prin dezvoltarea unui nou parteneriat pentru o mobilitate cooperativă, 

conectată și automatizată.  

Mai mult, evoluția amenințărilor la adresa securității (inclusiv riscurile în materie de 

securitate cibernetică), la care se adaugă creșterea traficului, face ca menținerea unor niveluri 

ridicate de siguranță și de securitate să fie atât necesară, cât și din ce în ce mai complexă. 
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Numai dacă vom reuși să realizăm acest lucru ne vom putea bucura în continuare de 

încrederea cetățenilor și a întreprinderilor noastre de transport. Există provocări deosebite 

asociate cu digitalizarea, asupra cărora îmi propun să mă concentrez în strânsă cooperare cu 

colegii mei din cadrul Comisiei. Printre acestea se numără consolidarea rezilienței la atacurile 

cibernetice, crearea unor sisteme fiabile de protecție a datelor pasagerilor și asigurarea 

faptului că datele sunt disponibile și partajate, sub rezerva unor protecții adecvate, în vederea 

dezvoltării de noi aplicații și a integrării serviciilor. 


