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1. Competențe generale, angajamentul european și independența personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisară și a promova interesele generale europene, îndeosebi 

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

contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum 

intenționați să asigurați integrarea perspectivei de gen și să o încorporați 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?  

Uniunea Europeană este cea mai mare acțiune democratică construită vreodată pentru 

cetățenii și comunitățile de pe acest continent. De peste șaizeci de ani, viziunea părinților 

fondatori continuă să promoveze și să garanteze idealurile noastre de pace, prosperitate și 

protecție. Încă din 1997, când am devenit activă în domeniul politicii publice, mi-am pus 

încrederea și speranța în Europa și am lucrat alături de dumneavoastră în această instituție 

timp de 12 ani, aducându-mi contribuția la aspirațiile democratice ale europenilor. Cred într-o 

Europă deschisă, prosperă și favorabilă incluziunii, în care nimeni nu este lăsat în urmă și nici 

nu se simte exclus. Libertatea și democrația sunt pilonii care formează structura pentru oricare 

dintre acțiunile mele trecute și viitoare.  

 

M-am alăturat Parlamentului European în 2007, purtând cu mine speranța și încrederea 

compatrioților mei, pentru a reuni familia europeană dezbinată de cincizeci de ani de 

totalitarism și de dura cortină de fier. Am simțit căldura și deschiderea dumneavoastră și am 

fost martoră la retrezirea la viață a inimii reîntregite a Europei: reunirea jumătății de est cu cea 

de vest. 

 

Peste câteva zile, voi reveni în fața dumneavoastră pentru a vă solicita încrederea în Comisia 

Europeană și în comisarul pentru transporturi desemnat de aceasta în calitate de parteneri 

pentru promovarea politicilor care vizează consolidarea transportului ca factor esențial pentru 

bunăstarea, durabilitatea și dezvoltarea economică a Europei. Transporturile reprezintă un 

serviciu esențial pentru cetățenii noștri. În special, ele sprijină libera circulație a persoanelor, a 

bunurilor și a altor servicii și contribuie în mod esențial la coeziune pe întreg continentul. 

Asigurarea durabilității mobilității este, de asemenea, esențială pentru decarbonizarea 

continentului nostru și pentru îndeplinirea angajamentului pe care ni l-am asumat, acela de a 

face economia noastră neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 

2050. Susțin pe deplin orientările politice prezentate de președintele ales Ursula von der 
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Leyen și mă angajez să fac sectorul transporturilor unul dintre cei mai de succes promotori ai 

acestei viziuni. 

 

În calitate de deputat în Parlamentul European, am avut onoarea de a îndeplini funcția de 

președinte al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI). Această 

experiență a fost de o importanță capitală pentru mine, deoarece mi-a oferit ocazia de a-i 

sprijini pe colegii care lucrează ca raportori în cadrul trilogurilor pentru cel mai ambițios 

pachet de până acum, menit să reducă amprenta noastră de carbon. Revizuirea sistemului de 

comercializare a certificatelor de emisii, inclusiv extinderea acestuia la sectorul aviației, și 

adoptarea pachetului privind energia curată în ansamblu au reprezentat un exercițiu de succes 

pentru Parlamentul European și pentru Comisia Europeană, întrucât aceste instituții au 

colaborat pentru a institui cea mai avansată structură de decarbonizare de pe planetă. Voi 

utiliza toate cunoștințele acumulate în cadrul Comisiei ENVI, precum și angajamentul meu 

deplin, pentru a face progrese în această direcție pe care am stabilit-o, astfel încât TOATE 

modurile de transport să contribuie efectiv la decarbonizarea Europei.  

 

După alegerile europene din acest an, am revenit în cadrul comisiei în care lucrasem anterior 

timp de zece ani începând cu 2007, Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). 

Responsabilitățile ca președinte al acestei comisii mi-au permis să continui eforturile de 

creare a unui nou viitor industrial pentru ca Europa să devină neutră din punctul de vedere al 

emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Această viziune va necesita noi lanțuri valorice, 

modele de afaceri și stimulente, care vor face ca tranziția noastră să fie un succes economic la 

nivel mondial. În cadrul Comisiei ITRE, am avut ocazia de a consolida bugetul agențiilor, al 

programelor de cercetare și inovare și al întreprinderilor comune, care a inclus priorități în 

domeniul transporturilor în bugetul pentru 2020. Acest buget trebuie să constituie o punte 

către noul cadru financiar multianual (CFM), pentru a menține un nivel stabil de investiții în 

anii următori. Un buget suficient pentru programele din domeniul transporturilor, precum 

Mecanismul pentru interconectarea Europei, este vital, deoarece ele reprezintă coloana 

vertebrală care sprijină libertatea de circulație și funcționarea eficace a pieței interne. 

 

Mecanismul pentru interconectarea Europei reprezintă, alături de sfârșitul tarifelor de 

roaming, rezultatele cele mai valoroase ale activității mele directe în Parlamentul European. 

În cursul ultimei legislaturi, am lucrat alături de colegii raportori din cadrul Comisiei pentru 

transport și turism (TRAN) și am reușit să pun în practică cel mai important instrument pentru 

investiții în rețele de transport, energie și telecomunicații, care finanțează în prezent 

finalizarea rețelelor noastre centrale și globale, precum și legăturile lipsă care izolează 

comunitățile noastre.  

 

Transporturile trebuie să fie durabile, sigure, inteligente, fiabile și accesibile ca preț. Aceasta 

este o provocare semnificativă, dar și o oportunitate uriașă pentru UE. Decarbonizarea este o 

prioritate-cheie pentru noua Comisie și va fi abordată prin viitorul Pact ecologic european și 

prin obiectivele climatice pentru perioada 2030-2050. Sectorul transporturilor este responsabil 

în prezent de aproape un sfert din totalul emisiilor din UE. Pentru a trece la o economie neutră 

din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050, conform modelelor științifice, 

trebuie să reducem emisiile de CO2 din transporturi cu aproximativ 90 %. 

Prin urmare, voi colabora îndeaproape cu vicepreședintele executiv desemnat Timmermans, 

pentru ca transporturile să ocupe un rol central în cadrul Pactului ecologic european. Ca o 

contribuție importantă în acest sens, am fost însărcinată de către președintele ales, în 

scrisoarea de misiune pe care mi-a trimis-o la 7 noiembrie, să îmi propun o strategie 

cuprinzătoare pentru o mobilitate durabilă și inteligentă. În acest context, va fi important 
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pentru mine să țin seama mai ales de contribuția Parlamentului European. Pentru a avea 

succes, strategia va necesita un sprijin politic amplu. Provocarea va fi aceea de a ne asigura 

că, în sectorul transporturilor, se iau măsuri ambițioase în direcția decarbonizării și de a 

maximiza beneficiile mobilității durabile și inteligente pentru cetățenii și întreprinderile 

noastre.  Obiectivul nostru este ca Europa să reușească să treacă la un sistem de transport mai 

puțin poluant. De asemenea, ne propunem să plasăm sistemul și standardele europene în 

domeniul transporturilor în avangarda noilor evoluții. În acest scop, este necesară o abordare 

globală, care să mobilizeze toate instrumentele de care dispunem, cu contribuția tuturor 

părților interesate de la toate nivelurile, și care să acopere întregul sistem de transport: 

vehicule, combustibili, infrastructură, reglementări, standarde tehnice și instrumente de 

finanțare. 

Ar trebui să începem prin adoptarea unor măsuri ambițioase de reducere a emisiilor 

generate de toate modurile de transport: rutier, aerian, maritim - toate trebuie să își joace 

rolul.  De exemplu, în sectorul aviației, faptul că nu există un cer unic european înseamnă că 

zborurile noastre sunt mai lungi și mai poluante în mod inutil. Câștigurile de eficiență pe care 

le-ar aduce implementarea integrală a cerului unic european ar putea reduce emisiile generate 

de aviație cu cel puțin 10 %.  

Trebuie să folosim stimulente de preț și să aplicăm principiul „poluatorul plătește”. 

Acesta este motivul pentru care voi colabora cu vicepreședintele desemnat Timmermans 

pentru a reduce alocarea gratuită de certificate pentru companiile aeriene în cadrul sistemului 

de comercializare a certificatelor de emisii, cu scopul de a le elimina treptat, și pentru a 

extinde sistemul de comercializare a certificatelor de emisii la transportul maritim. Aceste 

măsuri vor contribui la realizarea obiectivelor Pactului ecologic european și vor fi la fel de 

importante ca îmbunătățirea standardelor și a cerințelor tehnice. Utilizatorii și poluatorii ar 

trebui să plătească costurile, inclusiv costurile de mediu, pentru deplasările lor și ar trebui să 

folosim modalități inteligente de taxare pentru utilizarea infrastructurii. 

Ar trebui să promovăm alternative atractive, accesibile ca preț și mai durabile :  

Eforturile mele se vor îndrepta către dezvoltarea căilor ferate, în special a transportului de 

mărfuri și a conexiunilor de mare viteză. Voi dezvolta o politică de mobilitate urbană care să 

promoveze transportul public curat, ciclismul și mersul pe jos. De asemenea, ar trebui să 

completăm oferta de mobilitate existentă prin utilizarea deplină a unor soluții inteligente și 

colaborative pentru transportul de călători local, la cerere și pentru micromobilitate. 

Micromobilitatea este un domeniu pe care îl voi examina în mod activ. Acest sector are un 

potențial clar de a reduce congestionarea traficului. Cu toate acestea, există aspecte care 

necesită să fie examinate mai în detaliu, printre care istoricul sectorului în materie de 

siguranță, condițiile de muncă pe care le oferă, precum și rezultatele sale în materie de mediu 

și de emisii de gaze cu efect de seră. În calitate de factori de decizie, trebuie să ne asigurăm că 

Europa poate beneficia de potențialul micromobilității, limitând în același timp posibilele 

efecte negative. Accelerarea adoptării de combustibili durabili la nivelul transportului 

rutier, aerian, maritim și pe căile navigabile interioare va oferi sectorului o oportunitate reală 

de a face un pas uriaș în direcția decarbonizării și a sustenabilității.  

Voi depune eforturi pentru finalizarea și modernizarea rețelei noastre de infrastructură, 

pentru ca transporturile să devină mai sigure, mai echitabile, mai fiabile, mai extinse, mai 

conectate dincolo de granițe și mai durabile. 

De asemenea, doresc să mă asigur că drumul nostru către durabilitate este o oportunitate 

pentru toți, că nimeni nu este lăsat în urmă. Un alt angajament pe care mi-l asum cu tărie este 

în favoarea unor condiții de muncă echitabile și a protejării drepturilor pasagerilor.  
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Este necesar ca Pactul ecologic european și noua strategie industrială să acționeze în tandem. 

Doresc să văd că industria din UE este prosperă și produce rezultate la nivel mondial prin 

inovare, digitalizare și modernizare. Transportul aerian și transportul maritim, în special, sunt 

sectoare de importanță mondială, care necesită, de asemenea, acțiuni și deținerea unei poziții 

de lider la nivel mondial pentru a asigura protecția mediului. 

Dacă ajungem la echilibru, ceea ce reprezintă prioritatea mea, vor beneficia atât cetățenii, cât 

și economia și mediul. 

Sunt foarte implicată în asigurarea egalității de gen și sunt pe deplin de acord cu viziunea 

președintelui ales. Vă asigur că, în cabinetul meu, va exista un echilibru adecvat în ceea ce 

privește genul, experiența și proveniența geografică.  

Sectorul transporturilor este unul dintre sectoarele dominate de bărbați. Ținând seama de 

faptul că noile provocări pot fi abordate cel mai bine cu persoane cu competențe și mentalități 

diferite, promovarea diversității este esențială într-un sector care va suferi schimbări majore în 

următorii câțiva ani și care se confruntă deja cu o penurie de forță de muncă. Voi avea 

plăcerea de a promova inițiativa „Femeile în transporturi - Platforma UE pentru schimbare” și 

rețeaua de ambasadori ai diversității. Voi contribui, de asemenea, în mod activ la următoarea 

strategie europeană privind egalitatea de gen. Voi face acest lucru în parteneriat cu comisarul 

desemnat pentru egalitate, Helena Dalli, precum și cu vicepreședintele desemnat pentru 

protejarea modului nostru de viață european, Margaritas Schinas. 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră a colegiului comisarilor?  În ce 

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

pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente concrete 

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 adresată la data de 7 noiembrie. 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 eficace este esențială pentru funcționarea sistemului 

instituțional al UE și pentru eficiența și legitimitatea procesului 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 
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informații. Orientările politice și scrisorile de misiune ale președintelui ales 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 președintelui ales 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 în calitate de colegiuitori.    

 

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.  

 

Mă voi asigura că întrebările adresate Comisiei de către deputații din Parlamentul European, 

care se încadrează în domeniul meu de responsabilitate, primesc răspunsuri rapide și precise. 

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 președintelui ales von der Leyen subliniază faptul că, pentru a 

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

aibă un comportament ireproșabil în ceea ce privește aspectele legate de transparență. Voi 

colabora strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a asigura o transparență 

sporită pe parcursul întregului proces legislativ. Reprezentăm instituții aflate în serviciul 

cetățenilor, prin urmare aceștia au dreptul să știe cu cine ne întâlnim, cu cine discutăm și ce 

poziții susținem 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.    

 

Președintele ales von der Leyen sprijină dreptul la 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 
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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 contribui la 

îmbunătățirea dialogului, la promovarea încrederii și la crearea sentimentului conlucrării în 

vederea atingerii unui obiectiv comun.   

 

 

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 

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 ca preț, multimodale și fiabile? 

Viziunea mea este de a realiza un sistem european de transporturi durabil, eficient, sigur, 

inteligent, fiabil și accesibil ca preț!  

Sectorul transporturilor este fundamental pentru economie. Transporturile reprezintă 

aproximativ 5 % din PIB-ul UE și furnizează direct locuri de muncă pentru circa 11 milioane 

de persoane. Transporturile răspund nevoilor de mobilitate a peste 500 milioane de persoane 

și reprezintă un factor important pentru economie și piața internă, precum și pentru buna 

funcționare a comerțului internațional. 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 %. Această creștere oferă 

oportunități sporite pentru conectarea cetățenilor și a întreprinderilor din întreaga Europă. 

Provocarea cu care ne confruntăm este cum pot fi menținute și dezvoltate aceste oportunități, 

făcând în același timp ca mobilitatea să fie pe deplin durabilă? Astăzi, transporturile sunt 

responsabile de un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Pentru a trece la o 

economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050, trebuie să 

reducem emisiile de CO2 din transporturi cu aproximativ 90 %. Acest lucru necesită eforturi 

semnificative și ambițioase din partea tuturor părților implicate. 
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Îmi asum pe deplin angajamentul de a atinge obiectivele UE în materie de climă, asigurându-

mă, în același timp, că acest lucru se realizează într-un mod echitabil și acceptabil, nu în 

detrimentul cetățenilor, al întreprinderilor și al regiunilor.  

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

a lucra la o strategie cuprinzătoare pentru o mobilitate durabilă și inteligentă, concepută să 

asigure, de asemenea, faptul că transporturile rămân accesibile ca preț, pentru ca nimeni să nu 

fie lăsat în urmă. Această strategie va implica combinarea tuturor instrumentelor disponibile 

la nivelul UE în măsuri și mai coerente și mai eficiente [a se vedea întrebarea 1 pentru detalii 

privind Pactul ecologic european]. 

Realizarea, până în 2050, a neutralității climatice a UE, menținându-se competitivitatea, 

caracterul echitabil și accesibilitatea din punctul de vedere al prețurilor, înseamnă că sectorul 

transporturilor trebuie să se modernizeze, să fie mai eficient și să abordeze constrângerile 

legate de capacități și de infrastructura învechită. Aceasta presupune că trebuie să investim în 

rețele de transport și să valorificăm inovarea digitală.  

În acest scop, trebuie să asigurăm o finanțare adecvată pentru transporturi din următorul buget 

al UE prin intermediul unor instrumente precum Mecanismul pentru interconectarea Europei, 

fondurile structurale și de coeziune, InvestEU și Orizont Europa.  

Trebuie, de asemenea, să valorificăm oportunitățile pe care le oferă noile evoluții tehnologice 

și sociale, cum ar fi digitalizarea serviciilor de transport, serviciile de transport inteligente, 

utilizarea în comun a vehiculelor și mobilitatea ca serviciu [a se vedea întrebarea 7 pentru 

detalii privind digitalizarea].  

Inovarea trebuie să fie însoțită de programe de formare și reconversie 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. Promovarea diversității, inclusiv a celei de gen, este esențială într-

un sector care va suferi schimbări majore în următorii câțiva ani și care se confruntă deja cu o 

penurie de forță de muncă. Este important ca, în curând, colegiuitorii să obțină un rezultat bun 

în ceea ce privește propunerile privind accesul pe piață și cele din domeniul social din 

pachetul privind mobilitatea. 

Asigurarea mobilității durabile și a neutralității climatice poate și trebuie să fie gestionată și 

într-un mod echitabil din punct de vedere social și eficient din punct de vedere economic. 

Sunt pe deplin conștientă de preocupările exprimate de cetățeni cu privire la creșterea 

prețurilor la carburanți și a prețului biletelor.  

 

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, 

impozitarea, schemele de comercializare și alte măsuri, pentru a aplica în mod egal 

principiile „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” și a atinge obiectivele 

Acordului de la Paris, precum și pentru a promova și a îmbunătăți cele mai ecologice 

moduri de transport în zonele din UE unde transportul rutier, atât de persoane, cât și 

de marfă, rămâne dominant? 
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Prin natura sa, sectorul transporturilor este internațional. Conectivitatea extinsă și 

aprofundată a transporturilor consolidează economiile noastre și ajută societățile noastre să 

prospere din două motive.  

În primul rând, competitivitatea industriei noastre la nivel mondial este esențială. Voi 

contribui la promovarea piețelor de transport deschise, în special cu parteneri strategici și în 

economii emergente cu creștere rapidă, cu o concurență liberă, echitabilă și nedenaturată, pe 

baza convergenței în materie de reglementare, a unor condiții echitabile de concurență și a 

durabilității.  

De asemenea, trebuie să ne conectăm cu vecinii și cu partenerii noștri. În acest scop, voi lucra 

la extinderea și finalizarea rețelei TEN-T și la promovarea unor standarde de înaltă calitate 

bazate pe norme la nivel internațional și a unor acorduri de transport (în special în domeniul 

transportului aerian). În special, doresc să fiu proactivă în urmărirea intereselor europene în 

ceea ce privește dezvoltarea rapidă a conexiunilor dintre UE și Asia. 

Este, de asemenea, esențial ca vocea UE să fie auzită cu claritate și ca Europa, acționând în 

mod unitar, să joace un rol de lider în cadrul organizațiilor internaționale care elaborează 

standarde și norme în domeniul transporturilor – în special în cadrul Organizației Aviației 

Civile Internaționale (OACI), al Organizației Maritime Internaționale (OMI) și al Comisiei 

Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU).  

Voi continua să urmăresc încheierea de către UE a unor acorduri cuprinzătoare în domeniul 

transportului aerian cu țări terțe, care să deschidă noi oportunități pentru industria aviatică 

europeană, să promoveze standardele europene și condițiile de concurență echitabile, precum 

și să creeze o platformă prin care să putem colabora mai strâns cu partenerii noștri în ceea ce 

privește siguranța, securitatea, mediul sau aspectele sociale.  

În ceea ce privește siguranța aviației, aceasta va rămâne o prioritate, inclusiv în cadrul acțiunii 

noastre internaționale, în special în contextul unui trafic în creștere și al introducerii de noi 

elemente, cum ar fi dronele, în spațiul aerian. În special, voi continua activitatea inițiată anul 

trecut prin revizuirea normelor de siguranță a aviației, care au consolidat rolul Agenției 

Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) și au instituit un sistem de punere în 

comun și partajare a resurselor între statele membre și AESA. 

În timp ce transporturile sunt coloana vertebrală a economiei, acest sector prezintă efecte 

negative considerabile, cum ar fi accidentele, poluarea aerului, emisiile de gaze cu efect de 

seră, zgomotul și congestionarea traficului. Aceste costuri externe sunt estimate la 

aproximativ 1 000 de miliarde EUR pe an în UE. Dacă dorim să ne atingem obiectivele 

climatice, trebuie să aplicăm principiul „poluatorul plătește”.  

Voi contribui la activitatea de extindere a sistemului de comercializare a certificatelor de 

emisii asupra sectorului maritim și la reducerea în timp a alocării gratuite de certificate în 

sectorul aviației, cu scopul de a le elimina treptat. Pe lângă eforturile proprii ale UE de 

reducere a emisiilor, trebuie să depunem eforturi pentru adoptarea unor măsuri ambițioase în 

cadrul organizațiilor internaționale, în special în cadrul OACI și OMI. Transportul aerian și 

transportul maritim sunt sectoare de importanță mondială și, prin urmare, dimensiunea 

mondială trebuie să fie abordată în mod clar în materie de protecția mediului, dar și pentru a 

ne asigura că nu afectează competitivitatea industriei noastre. 

De asemenea, îl voi sprijini pe comisarul desemnat pentru economie, Paulo Gentiloni, la 

revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, pentru a mă asigura că aceasta este în 

conformitate cu ambițiile UE în domeniul climei, în special în ceea ce privește tratamentul 

aplicat combustibililor din sectoarele aviației și maritim. 
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Transportul rutier generează 20 % din emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul UE și cea 

mai mare parte a poluării atmosferice și fonice. Costurile congestionărilor pot fi monetizate la 

aproape 2 % din PIB! Trebuie să utilizăm taxele rutiere pentru a crea stimulente pentru 

ecologizarea parcurilor de vehicule și pentru o mai bună utilizare a infrastructurii. În ceea ce 

privește taxele rutiere, voi îndemna statele membre să se asigure că negocierile privind așa-

numita Directivă „Eurovinieta”, care se referă la taxarea rutieră, pot fi finalizate rapid, cu un 

rezultat ambițios, care să fie în conformitate cu ambițiile noastre în domeniul climei. De 

asemenea, este important ca aceste venituri să fie investite în alternative mai durabile la 

transportul rutier. 

Stimulentele de preț vor funcționa numai dacă există alternative atractive: utilizarea 

transportului feroviar în locul celui rutier pentru deplasări mai lungi reprezintă o parte 

semnificativă a soluției de punere în aplicare a viziunii noastre strategice pe termen lung 

pentru o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. 

Utilizarea mai eficientă a transportului feroviar de marfă ne va ajuta să abordăm problema 

poluării și a congestionării traficului de pe drumuri, cauzate de vehicule grele alimentate în 

prezent în principal cu motorină. Transportul feroviar este, de asemenea, cel mai sigur mod de 

transport terestru. Prin urmare, voi depune eforturi în vederea dezvoltării unor condiții 

favorabile pentru transportul feroviar, în special pentru transportul feroviar de marfă și pentru 

serviciile de transport de călători de mare viteză. Susțin pe deplin obiectivul de a face sectorul 

feroviar mai atractiv prin îmbunătățirea calității serviciilor, și anume fiabilitatea, conexiunile 

cu alte moduri de transport și reducerea costurilor.  

Transportul feroviar de marfă trebuie să își îmbunătățească semnificativ performanțele pentru 

a deveni mai competitiv. De asemenea, trebuie să eliminăm obstacolele rămase în calea 

trecerii frontierelor în interiorul UE. Acest lucru poate fi realizat numai printr-un efort comun 

al Comisiei, al autorităților naționale și al sectorului feroviar.  

Din punct de vedere tehnologic, sectorul feroviar trebuie să se modernizeze mai rapid. 

Inovarea și digitalizarea trebuie să fie utilizate mai bine cât mai curând. Implementarea rapidă 

a sistemului de semnalizare ERTMS reprezintă o prioritate. Dorim ca trenurile și 

întreprinderile feroviare să funcționeze în UE fără frontiere naționale. Legislația în acest sens 

este acum în vigoare și voi îndemna statele membre să o pună în aplicare.  

Experiența clientului trebuie să se schimbe. Trebuie facilitată achiziționarea de bilete de tren 

și deplasarea fără probleme cu mai mulți operatori. Mă aștept ca piața să vină cu soluții, iar 

accesul la date reprezintă o provocare majoră în acest context. Îmbunătățirea în continuare a 

drepturilor călătorilor din transportul feroviar va contribui, la rândul său, la creșterea 

atractivității transportului feroviar. Voi urmări acest dosar cu mare atenție și ar fi important să 

îl încheiem cu bine cât mai rapid pentru îmbunătățirea drepturilor călătorilor din transportul 

feroviar și în special ale persoanelor cu handicap și cu mobilitate redusă, dar nu numai. 

Căile navigabile interioare sunt cel mai eficient mod de transport din punctul de vedere al 

emisiilor de CO2, cu un potențial important și neexploatat. Prin urmare, voi susține transportul 

pe căile navigabile interioare. Pentru a fi durabil, acest sector va trebui să înceapă 

ecologizarea flotei și, de asemenea, să analizeze impactul viitor al schimbărilor climatice 

asupra dimensiunilor navelor de navigație interioară - navele mai mici vor fi mai puțin 

afectate de nivelurile scăzute ale apei. 
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Comisia colaborează deja cu statele membre în vederea adaptării la schimbările climatice, 

care cauzează mai frecvent fluctuații periculoase ale nivelurilor de apă. Este esențială 

gospodărirea integrată a apelor, care să acopere prevenirea inundațiilor, protecția calității apei, 

biodiversitatea și navigabilitatea. Se pot utiliza diferite fonduri ale UE (MIE, Orizont Europa, 

Fondul de coeziune, LIFE) pentru a sprijini măsurile de decarbonizare și digitalizare a 

sectorului și de îmbunătățire a gospodăririi și navigabilității apelor.  

În ceea ce privește sectorul transportului pe căile navigabile interioare, este esențial să facă 

parte din transformarea fundamentală pe care digitalizarea și decarbonizarea o aduc 

transporturilor și logisticii și trebuie să sporim integrarea transporturilor pe căile navigabile 

interioare în sistemul general de transport. Aștept cu nerăbdare să mă implic în exploatarea la 

maximum a potențialului acestui mod de transport durabil și să examinăm, de exemplu, modul 

de monitorizare a programului anterior, NAIADES 2. 

O combinație inteligentă de diferite moduri de transport (rutier, feroviar, pe căi navigabile 

interioare și transport maritim pe distanță scurtă) poate crea o alternativă durabilă la soluțiile 

exclusiv rutiere, utilizând mai bine infrastructura și serviciile disponibile, contribuind astfel la 

un sistem de transport solid, rezilient și integrat. În pofida avantajelor pentru societate, 

transportul multimodal de mărfuri rămâne mai costisitor și mai complex decât transportul 

exclusiv rutier. Digitalizarea poate contribui la reducerea complexității, dar trebuie, de 

asemenea, să eliminăm diferențele dintre costuri și să ne asigurăm că dispunem de 

infrastructura necesară pentru transbordarea între transportul rutier și cel feroviar sau pe căile 

navigabile interioare. Nu toate regiunile din UE sunt suficient de bine echipate cu această 

infrastructură. 

 

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 pe întreg teritoriul UE 

infrastructuri de transport sigure, intermodale și inovatoare, cu o capacitate 

adecvată, care să acopere, de asemenea, regiunile periferice și insulare, pentru o bună 

interconectivitate pentru toți, care sunt prioritățile dumneavoastră 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 pentru a debloca 

propunerile legislative în curs de adoptare și/sau a stimula investițiile necesare în 

întreaga UE la toate nivelurile, inclusiv pentru dezvoltarea durabilă a porturilor 

maritime, finalizarea cerului unic european și a tronsoanelor transfrontaliere 

feroviare în vederea îmbunătățirii traficului de persoane pe distanțe mai mari? 

Infrastructura de transport este coloana vertebrală a pieței interne, permițând libera circulație a 

mărfurilor, a pasagerilor, a serviciilor și a lucrătorilor. Voi acționa în direcția unei 

conectivități sporite în Europa, între est și vest, între nord și sud, precum și în zonele rurale și 

în regiunile îndepărtate, prin intermediul politicii TEN-T. Nicio regiune nu trebuie lăsată în 

urmă. 

Principalele proiecte de infrastructură, precum coridorul Rin-Dunăre, demonstrează 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.  
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În acest context, aeroporturile regionale și locale joacă, la rândul lor, 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.  

De asemenea, voi depune eforturi pentru a sprijini conectivitatea dintre Europa și restul lumii. 

În acest context, este foarte important să se continue dezvoltarea rețelei TEN-T în relația cu 

țările partenere, inclusiv cu cele din sudul Mediteranei. Voi acorda o atenție deosebită 

investițiilor în infrastructura critică din partea țărilor terțe, în strânsă cooperare cu colega mea, 

vicepreședintele executiv desemnat Margrethe Vestager. 

Comisia evaluează în prezent cadrul TEN-T. Obiectivul meu va fi de a utiliza actuala 

reexaminare pentru a promova o politică TEN-T actualizată și modernizată, care crea în 

continuare posibilități de mobilitate curată, inclusiv disponibilitatea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi, pentru a promova fluxuri de transport mai bune și a profita de 

oportunitățile oferite de transformarea digitală. De asemenea, voi analiza mai îndeaproape 

aspectele legate de siguranță acolo unde sunt necesare îmbunătățiri suplimentare.  

Voi acorda, de asemenea, o mare importanță propunerii în curs a Comisiei privind 

raționalizarea TEN-T. Această inițiativă este importantă pentru îndeplinirea obiectivului 

nostru pentru 2030 de finalizare a rețelei centrale TEN-T. Odată adoptat de colegiuitori, textul 

va contribui la reducerea întârzierilor administrative în cazul proiectelor de infrastructură. În 

acest context, salut poziția ambițioasă a Parlamentului European cu privire la această 

propunere și hotărârea sa de a acționa în vederea adoptării rapide a acestui act. 

Modernizarea rețelei TEN-T 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 putea să contribuie la atingerea 

acestui obiectiv.  

Mobilitatea militară și proiectele cu dublă utilizare oferă sinergii și oportunități clare. Ar fi 

disponibil un pachet de finanțare pentru mobilitatea militară în cadrul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei (MIE) pentru a finanța infrastructura de transport civilă și militară cu 

dublă utilizare, pe baza unor norme clare. Acest lucru ar permite modernizarea infrastructurii 

noastre de transport concomitent cu facilitarea deplasării prompte și a transportului rapid al 

forțelor și echipamentelor militare, contribuind astfel la protecția Uniunii și a cetățenilor săi. 

Atunci când investim, trebuie să ținem seama de obiectivele noastre privind schimbările 

climatice. În cazul cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus 

un obiectiv global de 25 % privind cheltuielile pentru combaterea schimbărilor climatice și 

obiective specifice pentru fiecare program. M-am bucurat să constat că, în acordul lor parțial 

din cadrul președinției române, Parlamentul și Consiliul au convenit asupra unui obiectiv de 

60 % pentru programul MIE. Astfel, transportul este plasat în fruntea investițiilor legate de 

schimbările climatice. Sprijinul Parlamentului European va fi esențial pentru obținerea unui 

rezultat final ferm în cadrul negocierilor.  
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Consider că ar trebui sprijinite și valorificate soluțiile de mobilitate conectate și 

automatizate pentru a spori siguranța, capacitatea și sustenabilitatea transporturilor din UE. 

De exemplu, sistemul european de semnalizare feroviară ERTMS poate contribui la creșterea 

capacității cu 50 %, la creșterea siguranței cu 25 % și la reducerea costurilor cu 25 %. Voi 

sprijini, de asemenea, implementarea sistemelor de transport inteligente (STI). Acestea oferă 

servicii inovatoare în domeniul transportului rutier și al gestionării traficului rutier. Ele permit 

utilizatorilor să fie mai bine informați și să utilizeze rețelele de transport în mod mai sigur, 

mai bine coordonat și mai inteligent.   

Mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată are potențialul de a schimba în mod 

fundamental mobilitatea rutieră. Ar putea permite încă un salt calitativ în ceea ce privește 

siguranța rutieră, dat fiind că vehiculele automatizate nu sunt niciodată neatente, obosite sau 

sub influența alcoolului și ar fi capabile să își coordoneze toate acțiunile [deplasările cu 

bicicleta sunt tratate la întrebarea 6]. Siguranța este cea care menține încrederea cetățenilor în 

sectorul transporturilor, fiind esențială pentru toate modurile de transport. În fiecare an, pe 

drumurile europene se înregistrează peste 25 000 de decese: echivalentul unui autobuz cu 

pasageri în fiecare zi. Este inacceptabil. Intenționez să urmăresc obiectivul de reducere la zero 

a numărului de decese pe drumurile din UE până în 2050, așa-numitul obiectiv „Vision Zero”. 

Ceea ce pot observa astăzi este că situația stagnează, iar diferențele dintre statele membre ale 

UE sunt în continuare foarte mari. Trebuie să lucrăm la o abordare globală a sistemului de 

siguranță, vizând vehiculele, infrastructura și comportamentul participanților la trafic, pe baza 

unor principii științifice, a unor date solide și a monitorizării performanțelor. 

Responsabilitatea pentru siguranța rutieră revine atât UE, cât și autorităților naționale, 

regionale și locale. Fiecare dintre acești actori trebuie să fie pregătit să participe în cel mai 

activ mod. 

Sistemul de gestionare a traficului aerian din Europa, în forma în care funcționează în 

prezent, se apropie de limitele de capacitate. Creșterea recentă a traficului aerian se traduce în 

întârzieri de o amploare cum nu s-a mai văzut de peste zece ani, provocând prejudicii grave și 

inconveniente semnificative pasagerilor care călătoresc cu avionul. Ar trebui să subliniez, de 

asemenea, că un sistem mai eficient de gestionare a traficului aerian și cerul unic european 

sunt o parte esențială a mixului de politici necesar pentru reducerea consumului de 

combustibil și a emisiilor generate de traficul aerian, care continuă să crească și reprezintă o 

preocupare majoră.  În plus, peisajul aviației europene a evoluat considerabil, apărând noi 

provocări precum dronele, securitatea cibernetică și altele. În 2004, a fost lansată inițiativa 

privind cerul unic european (SES), având drept obiective reducerea fragmentării spațiului 

aerian de deasupra Europei și îmbunătățirea performanței sistemului european de gestionare a 

traficului aerian din punctul de vedere al siguranței, al capacității, al eficienței din punctul de 

vedere al costurilor și al mediului. Aceste elemente sunt la fel de valabile astăzi ca și la 

vremea respectivă. SES a adus siguranță și îmbunătățiri în toate domeniile vizate. S-au 

realizat multe lucruri, dar mai sunt multe de făcut, în special pentru mediu. Apreciez sprijinul 

acordat de Parlamentul European acestui dosar. Având în vedere lecțiile învățate în ultimul 

deceniu, raportul întocmit în urma studiului referitor la arhitectura spațiului aerian și 

recomandările formulate de Grupul de înțelepți, consider că este momentul să facem acest pas 

înainte către o schimbare reală. 
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Securitatea transporturilor este esențială pentru cetățenii noștri, pentru menținerea 

încrederii în sistemul de transport și stă la baza economiei europene. Amenințările teroriste la 

adresa transporturilor rămân ridicate și evoluează constant. Securitatea cibernetică capătă o 

importanță tot mai mare. Trebuie să ne asigurăm că legislația noastră este adecvată scopului și 

capabilă să se adapteze la amenințările în continuă evoluție. În același timp, acțiunile noastre 

trebuie să fie bazate pe riscuri și proporționate. De aceea, sunt în favoarea unor reacții 

echilibrate și eficiente la amenințările existente și emergente la adresa securității, atât la 

nivelul UE, cât al statelor membre. Scopul nostru este să reducem riscurile menținând, în 

același timp, confortul călătoriilor și un flux fluid al mărfurilor și al pasagerilor în aeroporturi.  

Creșterea gradului de utilizare a combustibililor alternativi durabili va contribui în mod 

semnificativ la decarbonizarea transporturilor. În contextul Pactului ecologic european, mă 

voi concentra asupra accelerării adoptării combustibililor durabili și alternativi în transportul 

rutier, maritim, pe căi navigabile interioare și aerian printr-o serie de măsuri.  

Cercetarea și inovarea vor juca un rol esențial în asigurarea disponibilității unor soluții 

adecvate. Acest demers va trebui să fie însoțit de o capacitate suficientă de producție și de o 

disponibilitate adecvată de infrastructuri de încărcare și de realimentare în Europa.  

Reîncărcarea sau realimentarea vehiculelor cu combustibili alternativi ar trebui să fie la fel de 

simplă ca și realimentarea vehiculelor cu motoare cu combustie internă – oriunde în UE! 

Avem nevoie de o rețea globală care să fie interoperabilă la nivel transfrontalier, ușor de 

accesat și accesibilă ca preț. Pentru aceasta este nevoie de piețe deschise și competitive. 

Directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi este în curs de evaluare. Voi 

acorda o atenție deosebită rezultatului și voi examina ce acțiuni sunt necesare, după caz, 

ținând seama de necesitatea ca directiva să își îndeplinească scopul în anii următori.  

Voi orienta acțiunile de mobilizare a fondurilor publice și private în direcția creșterii 

semnificative a punctelor de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului pentru 

vehiculele cu emisii zero (pe bază de baterii și pe bază de pile de combustie cu hidrogen) și 

pentru a finaliza conectivitatea în ceea ce privește combustibilii alternativi pentru toate 

modurile de transport, inclusiv sporirea gradului de electrificare în aeroporturi și în porturi.  

Acest lucru va necesita, de asemenea, consolidarea rețelelor de energie electrică.  

De asemenea, voi colabora cu colegii mei din cadrul Comisiei pentru mobilizarea resurselor 

financiare și a cadrului de politică necesare în vederea stabilirii stimulentelor adecvate în 

materie de prețuri pentru combustibilii alternativi, la nivelul tuturor modurilor de transport, și 

în vederea stimulării adoptării de combustibili, infrastructuri și vehicule alternative.  

Combustibilii alternativi sunt esențiali pentru reducerea emisiilor generate de nave. În prezent, 

singurul combustibil mai puțin poluant disponibil la scară largă este gazul natural lichefiat 

(GNL). Acesta oferă o soluție satisfăcătoare pentru provocările viitoare în materie de poluare 

a aerului, însă reducerea emisiilor de CO2 obținută este limitată. Rolul pe care îl poate juca 

GNL este de a pregăti terenul pentru soluții în materie de emisii scăzute. Ar trebui să ne 

utilizăm experiența în utilizarea de GNL marin, de exemplu, unde Europa este lider, pentru 

elaborarea de măsuri privind combustibilii cu emisii scăzute și cu emisii zero de dioxid de 

carbon.  

În ceea ce privește transportul feroviar, electrificarea rămâne un obiectiv important. În prezent 

în UE, peste 80 % din traficul feroviar este electrificat. Acolo unde nu este o opțiune 

economică viabilă, alternativele sunt trenurile hibride sau trenurile cu hidrogen. 

 

 [pentru mai multe informații referitoare la digitalizare, a se vedea întrebarea 7]. 
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6.  Ce inițiative concrete intenționați să luați pentru a dezvolta mobilitatea durabilă în 

zonele urbane ale Uniunii, respectând totodată 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 persoane 

sustenabil pe distanțe mai mari în Europa și veți lua măsuri ca să le sprijiniți? 

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

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

transportului în comun. Aceasta este o chestiune care ține de disponibilitate și 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 privind mobilitatea sustenabilă și inteligentă, trebuie 

să analizăm mai îndeaproape cadrul UE și modul în care abordează mobilitatea urbană, care 

trebuie să se bazeze pe nevoile cetățenilor. Alternativele la autoturismele convenționale 

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 și scuterele electrice, precum și a unor noi servicii 

de mobilitate urbană. Evaluarea actuală a pachetului existent privind mobilitatea urbană va fi 

integrată în această analiză. Trebuie să ne asigurăm că profităm de oportunitățile oferite de 

economia colaborativă și de tehnologiile moderne, de co-voiajare, de comandarea instantă a 

unei curse cu automobilul, de transportul local la cerere și de alte forme de partajare a 

transportului, care contribuie la completarea transporturilor publice și la soluționarea 

problemei 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, siguranță, întreținere, răspundere până la condițiile sociale 

și drepturile lucrătorilor, pentru a menționa doar câteva. Respectând cu strictețe principiul 

subsidiarității, s-ar putea să trebuiască să analizăm domenii care nu sunt încă acoperite de 

legislația UE.  

Nu există îndoială asupra faptului că dronele vor ajunge și în orașele noastre. Trebuie să le 

acceptăm ca surse de numeroase oportunități noi, dar trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că 

dispunem de un cadru adecvat pentru acestea. Noul regulament de bază privind siguranța 

aviației a reprezentat un pas uriaș înainte în acest sens. Trebuie să dezvoltăm un sistem digital 

eficient (U-space), care să garanteze desfășurarea operațiunilor cu drone în condiții de 

siguranță, de securitate și de sustenabilitate și să asigure respectarea constrângerilor legate de 

viața privată, mai ales în zonele urbane. 
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Din ce în ce mai multe orașe europene introduc reglementări privind accesul vehiculelor în 

zonele urbane, cum ar fi zonele tarifare cu trafic intens, zonele pietonale sau zonele cu emisii 

reduse, urmărind o serie de obiective de politică, de la îmbunătățirea calității aerului și a 

atractivității orașelor până la optimizarea infrastructurii. Trebuie sprijinite eforturile orașelor 

de a reduce emisiile. În același timp, este important să se acorde ajutor pentru soluționarea 

problemelor pe care le poate pune introducerea acestor regimuri diverse pentru transportul de 

călători și de mărfuri, iar Uniunea poate avea un rol de jucat în acest sens. Ca un prim pas, 

trebuie să utilizăm mai multe instrumente digitale pentru a-i informa mai bine pe cetățeni și 

întreprinderile și pentru a ne asigura că există soluții alternative de mobilitate. 

Poluarea aerului este responsabilă pentru 400 000 de decese premature în UE în fiecare an. 

Transportul rutier este unul dintre principalii responsabili de această situație. Noile standarde 

de performanță în materie de emisii de dioxid de carbon atât pentru vehiculele ușoare, cât și 

pentru vehiculele grele, împreună cu încercările privind emisiile generate în condiții reale de 

conducere, adoptate în timpul mandatului Comisiei Juncker, sunt instrumente utile pentru 

reducerea emisiilor și îmbunătățirea calității aerului. Datorită noilor norme privind 

omologarea de tip și testarea emisiilor, inclusiv standardelor EURO privind emisiile, care 

vizează alți poluanți atmosferici decât CO2 (cum ar fi NOx, particulele în suspensie), testele 

vor reflecta mai bine ce anume emit vehiculele care circulă pe drumurile noastre. În același 

timp, noile norme privind achizițiile publice din cadrul Directivei privind vehiculele 

nepoluante vor stimula adoptarea vehiculelor nepoluante, în special în cazul autobuzelor 

urbane.  

Cadrul există deja; acum trebuie să îl completăm și să realizăm tranziția către o mobilitate cu 

emisii zero. În acest scop, trebuie analizate o serie de subiecte, cum ar fi extinderea 

standardelor privind emisiile de CO2 ale vehiculelor grele asupra autobuzelor, evaluarea 

impactului vehiculelor în decursul ciclului de viață, în afara emisiilor de eșapament, 

instituirea unei monitorizări reale a emisiilor și crearea condițiilor adecvate pentru 

introducerea mai rapidă a vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii zero. 

Semnalele referitoare la preț sunt importante. Directiva de aplicare a taxelor (Eurovinieta) 

poate juca un rol esențial în stimularea utilizării unor vehicule mai ecologice și, în general, în 

modul în care se reflectă poluarea în prețurile de utilizare a drumurilor. Am făcut primii pași, 

dar vor fi necesare mai multe acțiuni pentru a proteja clima, calitatea aerului în orașele noastre 

și sănătatea cetățenilor noștri. Transportul public este deosebit de relevant în acest context. 

Sprijinirea în mod special a acestui sector este o prioritate, inclusiv în ceea ce privește 

tranziția către parcuri de vehicule nepoluante.  

Trenurile de noapte pot oferi o modalitate de a face transportul feroviar o alternativă atractivă 

pentru zboruri, chiar și pe distanțe mai lungi. Actualul cadru juridic pentru obligațiile de 

serviciu public (OSP) în domeniul transportului terestru se aplică, de asemenea, serviciilor 

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

cerințele aplicabile și pot achiziționa servicii în conformitate cu acest cadru. Îmi propun să 

discut cu sectorul respectiv modul în care am putea sprijini mai bine exploatarea trenurilor de 

noapte, de exemplu prin îmbunătățirea disponibilității materialului rulant și a legăturilor dintre 

transportul feroviar și cel rutier.  

 

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

pasagerilor și îmbunătățirea calității transportului feroviar de călători? 

Doresc să susțin tranziția de la un sistem de mobilitate bazat pe ofertă, cu orare fixe și 

separate pentru fiecare mod de transport, la un sistem bazat pe cerere, cu soluții multimodale 

„din ușă în ușă”. În ceea ce privește transportul de mărfuri, schimbul de informații cu privire 

la orare, întârzieri, condițiile de trafic, locația vehiculelor și a mărfurilor, disponibilitatea 

echipamentelor și a infrastructurii, destinațiile încărcăturilor transportate etc. poate fi utilizat 

pentru optimizarea operațiunilor de transport de mărfuri, reducerea congestionării traficului și 

a timpului de așteptare, evitarea curselor fără încărcătură și, în cele din urmă, pentru reducerea 

consumului de combustibil și a emisiilor.  

Întreprinderile au tendința naturală de a păstra informațiile în intern, dar încep să recunoască 

imensa valoare a schimbului de informații. Cu toate acestea, atât întreprinderile, cât și 

cetățenii au nevoie de un cadru care să ofere garanții de protecție a datelor sensibile, standarde 

în materie de interoperabilitate și modele comune de date.  

În ceea ce privește transportul de mărfuri, sunt în curs de implementare două componente care 

servesc drept bază pentru comunicarea dintre întreprinderi și autorități. Implementarea unui 

mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și adoptarea de către colegiuitori a 

propunerii Comisiei privind informațiile electronice în cadrul transportului de mărfuri nu 

numai că vor reduce semnificativ costurile administrative ale operatorilor de transport, dar vor 

pregăti și terenul pentru schimbul de date între întreprinderi. 

În plus, voi depune eforturi pentru a facilita dezvoltarea unor soluții de transport conectate și 

automatizate care pot spori siguranța, capacitatea și sustenabilitatea transporturilor din UE. În 

domeniul transportului rutier, sunt foarte interesată de modul în care decurge dezvoltarea unor 

mecanisme de asistență a conducătorului auto care să ofere siguranță și securitate. 

Creșterea automatizării ar putea, de asemenea, să reducă nevoia de a deține vehicule private și 

ar face mult mai simplă utilizarea în comun a vehiculelor și călătoriile în comun. Mobilitatea 

conectată și autonomă ar putea deveni o formă de transport public mult mai personalizată, 

oferind servicii „pe ultimul kilometru” perfect conectate la transportul public de masă. La 

rândul său, acest lucru ar putea avea un impact considerabil asupra utilizării terenurilor, 

eliminând în mare măsură nevoia de spații de parcare și reducând drastic numărul de 

automobile. 

Multe proiecte pilot sunt în curs de desfășurare în Europa, în statele membre și în cadrul 

sectorului.  Întreprinderile comune reprezintă parteneriate esențiale prin intermediul cărora 

UE poate sprijini implementarea de tehnologii nepoluante și inovatoare. Putem învăța mai 

repede dacă eforturile noastre sunt mai bine aliniate și coordonate. Avem nevoie de o agendă 

strategică comună în materie de cercetare și inovare pentru a accelera dezvoltarea unei 

mobilități conectate și automatizate și pentru a ne asigura că exploatăm întregul său potențial. 

Din acest motiv, a fost creată recent o platformă destinată actorilor publici și privați.  

În mod similar, sistemul european de semnalizare feroviară ERTMS aduce beneficii 

importante în ceea ce privește capacitatea, siguranța și costurile și ar trebui să fie implementat 

cât mai rapid.  

[pentru mai multe informații referitoare la tehnologiile de gestionare a traficului, a se vedea 

întrebarea 5]. 
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Competitivitatea este, la rândul ei, un factor-cheie, 11 milioane de europeni lucrând în 

domeniul produselor și serviciilor de transport. Concurența la nivel mondial este în creștere. 

Doresc ca industria noastră să domine și să conducă tranziția mondială către un transport 

nepoluant, inteligent și orientat către utilizatori. De asemenea, doresc să contribui la 

valorificarea potențialului noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, internetul 

obiectelor, tehnologia blockchain, big data sau dronele. Este important să se facă progrese în 

ceea ce privește digitalizarea și, în acest scop, să se ia în considerare toate pârghiile, cum ar fi 

standardizarea, finanțarea, o mai bună cooperare între părțile interesate din sectorul public și 

cel privat și, după caz, cadrele de reglementare relevante. Trebuie să creăm condiții pentru 

apariția unor noi modele de afaceri.  

Digitalizarea, automatizarea și electrificarea vor transforma sectorul transporturilor, dar și 

locurile de muncă aferente. Este dificil să se anticipeze impactul exact al automatizării asupra 

locurilor de muncă și a competențelor, însă toate părțile implicate vor trebui să își aducă 

contribuția, astfel încât lucrătorii angajați în activități tradiționale să nu fie lăsați în urmă. 

Pentru a înțelege mai bine procesul de transformare în curs, Comisia finanțează deja proiecte 

de cercetare și colaborează cu partenerii sociali. Pe lângă inițiativele specifice fiecărui mod de 

transport, aspectele sociale orizontale ar trebui să rămână în centrul atenției, de exemplu cum 

se poate organiza mai bine perfecționarea și formarea lucrătorilor. Voi colabora îndeaproape 

în aceste domenii cu comisarul desemnat pentru locuri de muncă, Nicolas Schmit, și cu 

vicepreședintele desemnat pentru o economie în serviciul cetățenilor, Valdis Dombrovskis. 

Dacă luăm în considerare aspectele sociale în cursul tranziției către automatizare, putem să 

modelăm în mod activ viitorul. 

Mă angajez să contribui la dezvoltarea unui nivel adecvat de protecție a pasagerilor împotriva 

eventualelor perturbări (întârzieri prelungite, anulări și altele).  

Am luat act de faptul că sunt în curs de desfășurare discuții interinstituționale active cu privire 

la propunerea privind drepturile călătorilor din transportul feroviar și aștept cu interes să 

lucrez la aceste chestiuni importante. Dacă ne dorim ca oamenii să călătorească mai mult cu 

trenul, ei trebuie să știe că drepturile le vor fi protejate. 

De asemenea, trebuie să continuăm îmbunătățirea actualului regim al drepturilor pasagerilor 

care utilizează transportul aerian. Mulți pasageri fie nu sunt conștienți de aceste drepturi, fie 

întâmpină dificultăți în a le reclama. Transportatorii aerieni consideră normele prea 

împovărătoare și costisitoare, iar asigurarea respectării acestora nu este coerentă în statele 

membre. Propunerea Comisiei din 2013 trebuie încă discutată în cadrul Consiliului, în timp ce 

Parlamentul a adoptat-o în prima lectură în februarie 2014. Aștept cu interes să particip la 

realizarea acestor obiective, inclusiv să realizez o analiză detaliată a modului în care sunt 

protejați pasagerii în caz de insolvență a companiilor aeriene. 

În prezent, a șasea parte dintre pasageri sunt persoane cu handicap sau cu mobilitate redusă – 

o tendință în creștere, având în vedere îmbătrânirea populației. Voi depune eforturi să asigur 

acestei categorii de pasageri o protecție mai bună în toate modurile de transport! Au nevoie în 

mod deosebit de sprijinul nostru! În acest context, trebuie să analizăm dacă normele aplicabile 

în acest domeniu, și anume cele trei regulamente care vizează persoanele cu mobilitate redusă 

(PMR) care călătoresc cu avionul, cu autocarul sau pe mare sunt în continuare adecvate 

scopului.  


