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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor — Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană 

{COM(2021) 811 final}. 

Această comunicare face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri ambițioase privind 

mobilitatea verde și eficientă, adoptat de Comisie în decembrie 2021. În acest scop, 

obiectivul comunicării privind cadrul UE pentru mobilitatea urbană este de a sprijini 

tranziția către o mobilitate urbană sigură, accesibilă, favorabilă incluziunii, inteligentă, 

rezilientă și cu emisii zero, cu un accent clar pe mobilitatea activă, colectivă și partajată 

susținută de soluții cu emisii scăzute și cu emisii zero. 

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaților cadrului UE privind mobilitatea 

urbană și acordul exprimat de aceasta potrivit căruia mobilitatea activă, colectivă și 

partajată, sprijinită de soluții cu emisii scăzute și cu emisii zero, necesită un cadru 

normativ favorabil unitar la nivelul UE. Deși cadrul UE pentru mobilitatea urbană 

rămâne fără caracter juridic obligatoriu, Comisia ar dori să evidențieze faptul că a 

propus măsuri referitoare la mobilitatea urbană durabilă pentru cele mai mari orașe din 

rețeaua TEN-T (noduri urbane) în cadrul revizuirii Regulamentului TEN-T. 

Comisia ia act de recomandările referitoare la o infrastructură de date la nivelul UE 

privind dezvoltarea Observatorului mobilității urbane al UE ca punct unic de acces la 

informațiile privind mobilitatea urbană, precum și la utilizarea rețelei de sateliți ai UE 

pentru a colecta și a pune la dispoziția comunităților locale date esențiale privind 

mobilitatea urbană. 
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De asemenea, Comisia ia notă de punctul referitor la sistemul de indicatori preconizat 

pentru monitorizarea mobilității urbane durabile și ar dori să informeze că indicatorii în 

cauză sunt în curs de simplificare și raționalizare de către serviciile sale. 

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele 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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