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Stimate Domnule Președinte,  

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

intitulată „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea 

transporturilor europene pe calea viitorului” {COM (2020) 789 final}. 

Comisia salută faptul că, în ansamblu, Camera Deputaților susține Strategia pentru o 

mobilitate sustenabilă și inteligentă. Succesul acestei strategii depinde de eforturile 

comune de colaborare ale tuturor actorilor relevanți din cadrul diverselor niveluri de 

guvernanță din Uniune.  

În opinia menționată, Camera Deputaților recomandă efectuarea unei evaluări a 

impactului pentru a se identifica, la nivelul UE, efectele pe care îl au asupra mediului 

infrastructurile de reîncărcare cu curent electric și de realimentare cu hidrogen. 

Întradevăr, Comisia lucrează la o astfel de evaluare a impactului în contextul revizuirii 

Directivei privind infrastructura pentru combustibili alternativi (Directiva 2014/94/UE).  

Camera Deputaților subliniază că gestionarea mobilității la nivel local și regional 

trebuie să țină seama de modelele de mobilitate determinate de îmbătrânirea populației 

și să fie suficient de flexibilă pentru a corespunde reliefului și modelelor socioculturale 

din Europa Centrală și de Est. De asemenea, Camera Deputaților subliniază că 

planurile de dezvoltare a infrastructurii necesare unei mobilități urbane sustenabile 

trebuie realizate pe un orizont de timp cât mai lung posibil, pentru a permite 

implementarea soluțiilor aflate într-un stadiu experimental, spre a obține emisii zero de 

dioxid de carbon. Acestea sunt, într-adevăr, elemente relevante care vor fi reflectate în 

mod corespunzător în cadrul analizei pe care Comisia o efectuează cu privire la 

pachetul în materie de mobilitate urbană europeană și în cadrul inițiativele de politică 

menite să sprijine multimodalitatea.  

Totodată, Camera Deputaților menționează că schimbarea semnificativă a modelelor de 

consum determinată de dezvoltarea comerțului electronic impune susținerea cercetării 
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științifice la nivel european derulate de întreprinderile mici și mijlocii din domeniul 

livrărilor automate de marfă și a transportului cu ajutorul dronelor. Într-adevăr, în 

cadrul noului program Orizont Europa pentru cercetare și inovare, Comisia s-a angajat 

să sprijine noi parteneriate public-privat, de exemplu în domeniul mobilității conectate, 

cooperative și automatizate, care vor oferi impulsurile stabile necesare pe termen lung în 

materie de cercetare și inovare.  

În plus, Camera Deputaților subliniază că este necesară dezvoltarea cât mai rapidă a 

infrastructurii de date din Uniunea Europeană, în special în zonele rurale și în cele 

izolate, astfel încât cetățenii să poată beneficia pe deplin de sistemele de transport 

inteligente. Aceasta este o prioritate-cheie în cadrul Strategiei pentru o mobilitate 

sustenabilă, care prevede angajamentul de a dezvolta un spațiu european al datelor 

privind mobilitatea.  

În cele din urmă, Camera Deputaților recomandă adoptarea unui mecanism de sprijinire 

a instruirii personalului și de recunoaștere pe plan european atât a calificărilor clasice 

din domeniul transportului, în prezent deficitare, cât și a celor din domeniile emergente 

cum ar fi proiectarea și operarea rețelelor de date și a dronelor. Aceasta este o 

necesitate prioritară. Există o serie de instrumente de finanțare ale UE destinate 

perfecționării și recalificării
1
, inclusiv Fondul pentru o tranziție justă propus, care vor 

sprijini dezvoltarea competențelor, acordând o atenție specială reconversiei profesionale 

a lucrătorilor din regiunile afectate de tranziția economică și ecologică. 

Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor semnalate de Camera Deputaților 

și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

Maroš Šefčovič       Adina Vălean 

Vicepreședinte      Membră a Comisiei 
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