
1 
 

   

 

Bucureşti,  29 martie 2022 

Nr.4c-21/35 

 
 

PROIECT DE OPINIE asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Noul 

cadru al UE pentru mobilitatea urbană [COM(2021) 811] 

 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, în 

conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare,  în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană 

(TUE), a Protocolului nr. 1 şi Protocolului nr. 2, anexate TUE şi a Tratatului privind 

funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), pentru examinarea fondului cu documentul 

nelegislativ- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană [COM(2021) 811], transmis  

cu  adresa  nr. 2E/2022  și înregistrat cu nr. 4c-21/35 în data de 22.02.2022. 

Obiectivul general: Comunicarea și-a propus să contribuie atât la atingerea 

obiectivelor UE de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu efect de seră cu cel puțin 

55% până în 2030, astfel cum sunt prevăzute în „Legea europeană a climei” (Regulamentul 

(UE) 2021/1119 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999), cât și facilitarea 

transportului și a mobilității urbane și periurbane, inclusiv la îmbunătățirea eficienței 

livrărilor de bunuri la domiciliu.  

Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au remarcat următoarele: 

Noul cadru UE pentru mobilitate urbană completează propunerea de revizuire a 
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orientărilor pentru rețeaua transeuropeană de transport (revizuirea TEN-T), care prevede 

că toate orașele mari („noduri urbane”) trebuie să elaboreze până în 2025 un plan de 

mobilitate urbană durabilă. Noua inițiativă privind mobilitatea urbană prezintă o listă 

comună de măsuri și inițiative pentru orașele din UE, pentru a le ajuta să facă față 

provocării unei mobilități mai durabile. Obiective specifice ale propunerii de regulament 

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi: (i) asigurarea unei 

infrastructuri minime pentru a sprijini necesitatea de a adopta vehicule cu combustibili 

alternativi în toate modurile de transport și în toate statele membre pentru a îndeplini 

obiectivele climatice ale UE;(ii) asigurarea interoperabilității depline a infrastructurii;(iii) 

asigurarea informării complete a utilizatorilor, precum și a unor opțiuni de plată adecvate. 

 

TEN-T este o rețea la nivelul UE de căi ferate, căi navigabile interioare, rute 

maritime pe distanțe scurte și drumuri. Aceasta conectează 424 orașe mari cu porturi, 

aeroporturi și terminale feroviare. Atunci când TEN-T va fi finalizată, aceasta va reduce 

timpul de deplasare între aceste orașe. 

Sunt propuse următoarele acțiuni: 

 stabilirea unui cadru european comun care să includă orientări privind modul de 

abordare a poluării atmosferice, a congestionării traficului, a accesibilității, a siguranței 

rutiere urbane, a creșterii comerțului electronic și a altor provocări legate de mobilitatea 

urbană; 

 sporirea sprijinului acordat, pe de o parte, mijloacelor de transport durabil (în 

special transportul public și mobilitatea activă, cum ar fi mersul pe jos și mersul cu 

bicicleta) și utilizării acestora, și logisticii urbane cu emisii zero, pe de altă parte; 

 promovarea unei abordări coerente și integrate pentru a asigura planuri de 

mobilitate urbană durabilă de înaltă calitate; 

 o mai bună monitorizare a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a 

politicilor și măsurilor în materie de mobilitate urbană printr-o abordare coerentă a 

colectării de date privind mobilitatea urbană durabilă; 

 promovarea integrării serviciilor de mobilitate inovatoare în sistemele de 

transport urban și digitalizarea sporită pentru o mobilitate urbană durabilă; 

 menținerea competitivității pe termen lung și a poziției de lider tehnologic în 

sectorul transportului urban; 

 consolidarea implicării tuturor statelor membre și stabilirea unui dialog continuu 

cu orașele, regiunile și alte părți interesate cu privire la toate chestiunile majore legate de 

mobilitatea urbană. 
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Elementele-cheie ale noului cadru european pentru mobilitate urbană sunt: 

 o abordare mai ambițioasă a planificării mobilității urbane durabile și a 

indicatorilor aferenți care este legată de:  

– noile cerințe propuse în Regulamentul TEN-T revizuit pentru cele mai mari 424 

de orașe din UE din rețeaua TEN-T cu scopul de a adopta un plan de mobilitate urbană 

durabilă (PMUD) și de a colecta date relevante; 

Planurile de mobilitate urbană durabilă sunt concepute pentru a asigura satisfacerea 

nevoilor de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașe și din împrejurimi, 

precum și îmbunătățirea calității vieții; includ obiective pentru a face transportul local mai 

durabil, mai sigur și mai favorabil incluziunii. 

– o recomandare pe care Comisia intenționează să o adreseze în 2022 statelor 

membre cu privire la implementarea unor programe naționale pentru punerea în aplicare a 

PMUD care se axează pe transportul public și mobilitatea activă (mersul pe jos, mersul cu 

bicicleta); 

 acțiuni mai ferme pentru crearea unor orașe neutre din punct de vedere climatic 

prin:– asigurarea rezilienței și a eficienței energetice a transportului urban și respectarea 

mediului și identificarea unor soluții cu emisii zero pentru logistica urbană; 

– obligații privind instituirea unei infrastructuri de reîncărcare și realimentare pentru 

vehiculele electrice și cu hidrogen în orașe, precum și printr-o mai bună coordonare și 

finanțare specifică pentru orașe în cadrul misiunii „Orașe inteligente și neutre din punctul 

de vedere al climei”; 

– o finanțare mai bine direcționată din partea UE și a unor sinergii mai bune între 

diferitele programe; 

– noi măsuri de promovare a mobilității active și de protejare a utilizatorilor 

vulnerabili ai drumurilor, sub forma unei atenții sporite acordate mersului pe jos și cu 

bicicleta în documentele de orientare revizuite privind PMUD, în orientările privind 

utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivelor de micromobilitate și în orientările 

privind infrastructura de calitate pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor; 

– o logistică a transportului urban de mărfuri cu emisii zero și livrări pe ultimul 

kilometru mai eficace datorită integrării planurilor logistice urbane durabile (SULP) în 

cadrul PMUD și a schimbului voluntar de date între toate tipurile de părți interesate; 

– orientări privind transportul de călători la cerere (taxiuri și autoturisme private de 

închiriat cu șofer), astfel încât acesta să poată deveni mai durabil și să poată furniza servicii 

eficiente cetățenilor, menținând sprijinirea funcționării armonioase a pieței unice și 

abordarea problemelor sociale și de siguranță; 
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 măsuri care vizează accelerarea digitalizării și a inovării prin încorporarea 

mobilității urbane: 

– în activitățile privind furnizarea și prelucrarea datelor sensibile din punct de vedere 

comercial pentru serviciile digitale de mobilitate multimodală, cum ar fi aplicațiile de 

mobilitate ca serviciu (MAAS); 

– într-un spațiu european comun al datelor care să faciliteze accesul la datele privind 

mobilitatea și schimbul de astfel de date;  

– prin dezvoltarea inițiativei CIVITAS în coerență cu alte inițiative urbane; 

 eforturi de creștere a gradului de sensibilizare și de consolidare a implicării 

cetățenilor din interiorul și din afara UE, de exemplu prin campania „Săptămâna europeană 

a mobilității” și prin premiile și evenimentele UE pentru mobilitatea urbană. 

 În urma analizei şi dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si 

Social European si Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană, în 

sedința din data de 29 martie 2022, care s-a desfășurat în sistem online si fizic. 

  

  

       PREȘEDINTE, 

                   Gigel Sorinel ȘTIRBU 

 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 

 
Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 

 


