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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

transport și turism, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. salută Planul de acțiune privind infrastructura pentru combustibili alternativi; 

reamintește că transportul este una din principalele surse de emisii de carbon din Europa 

și singurul sector în care emisiile continuă să crească; subliniază că este necesară o mai 

bună coordonare la nivel local, regional și la nivelul UE în toate domeniile de politică 

legate de infrastructura pentru combustibili alternativi pentru a asigura menținerea 

competitivității europene în ceea ce privește cunoștințele, tehnologia și cota de piață; 

subliniază obiectivul de a implementa o rețea adecvată de infrastructură pentru 

combustibili alternativi în vederea decarbonizării totale a sectorului transporturilor până 

în 2050; invită Comisia, în acest sens, să propună o foaie de parcurs pentru următorii 

cinci ani în care să prezinte cadrul comun de politică și obiectivele comune pentru toate 

statele membre; 

2. îndeamnă statele membre să asigure implementarea rapidă și finanțarea suplimentară a 

unei infrastructuri suficiente pentru combustibili alternativi, precum și a unor soluții de 

încărcare rapidă și ultrarapidă de-a lungul rețelelor TEN-T centrale și globale, inclusiv 

în zonele urbane și rurale, continuând dezvoltarea și punerea în aplicare a unor cadre 

naționale de politică ambițioase și coerente; subliniază că disponibilitatea și 

accesibilitatea unei infrastructuri de încărcare și de realimentare publice și private sunt 

esențiale pentru a spori acceptarea de către consumatori a vehiculelor propulsate de 

combustibili alternativi; consideră că ar trebui să se acorde prioritate soluțiilor cu cel 

mai mare potențial de reducere a emisiilor pe parcursul întregului ciclu de viață al 

vehiculului, ținând cont de principiul neutralității tehnologice; 

3. invită statele membre ca, atunci când își elaborează cadrele naționale de politică, să 

acorde atenția cuvenită principiilor consacrate în rețelele TEN-T centrale și globale și în 

politica comună în domeniul transporturilor; 

4. îndeamnă statele membre care, în cadrele lor naționale de politică, se axează, în 

principal, pe gazele naturale, să își reexamineze această alegere, care contrastează cu 

scenariul orientat spre electromobilitate ce se conturează în Europa și care, în cele din 

urmă, nu contribuie la accelerarea reducerii emisiilor în sectorul transporturilor pe 

termen lung; invită aceste state membre să își reorienteze cadrele strategice naționale 

către energia electrică produsă din surse regenerabile, metan de sinteză produs de 

energia electrică, biogaz și biometan. 

5. subliniază importanța unui urbanism durabil, care face trecerea de la utilizarea 

transportului privat la utilizarea transportului partajat sau public, precum și a 

investițiilor în implementarea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi în cadrul 

serviciilor de transport public, în special pentru introducerea autobuzelor electrice care 

au reprezentat doar 10 % din totalul autobuzelor achiziționate în Europa în 2017; 

6. solicită să se acorde prioritate soluțiilor de încărcare rapidă și ultrarapidă pe șoselele de 

centură, în parcări și pe străzile principale din zonele urbane dens populate; consideră 

că, în acest sens, ar trebui să se consolideze cooperarea și coordonarea între autoritățile 
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locale, societățile de distribuție a energiei electrice și investitorii privați; 

7. susține construirea unor drumuri electrificate care permit încărcarea în mers a 

vehiculelor electrice; solicită extinderea acestora, cel puțin pe drumurile din cadrul 

rețelelor TEN-T centrale și globale; consideră că drumurile electrificate ar putea fi o 

soluție care permite reducerea dimensiunii bateriei și, în consecință, a prețurilor 

vehiculelor noi; 

8. constată cu îngrijorare că nivelul de ambiție și gradul de îndeplinire a cadrelor de 

politică naționale diferă considerabil între statele membre și că nivelul general de 

dezvoltare a infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv a infrastructurii de 

încărcare electrică, este insuficient; Regretă faptul că numai opt state membre respectă 

pe deplin cerințele cadrului național de politici stabilite în Directiva 2014/94/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind implementarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi1, și că două state membre nu au reușit să 

prezinte cadrul lor național de politică în conformitate cu termenele stabilite la articolul 

3 din directiva menționată; subliniază în acest sens că aceste cadre naționale de politică 

sunt esențiale în scopul de a atrage parteneri privați pentru finanțarea infrastructurii de 

încărcare; prin urmare, invită Comisia să ia în considerare introducerea unor obiective 

naționale obligatorii, precum și raportări naționale periodice pentru a asigura 

dezvoltarea unei infrastructuri de bază pentru combustibili alternativi de-a lungul rețelei 

TEN-T până în 2025;  

9. subliniază că statele membre ar trebui să stabilească obiective concrete, obligatorii și 

executorii pentru rețeaua de distribuție a combustibililor alternativi, care să reflecte atât 

pătrunderea efectivă, cât și cea planificată pe piață a vehiculelor care funcționează pe 

bază de astfel de combustibili; 

10. regretă faptul că combustibilii de origine fosilă, cum ar fi gazul natural și gazul petrolier 

lichefiat, sunt în continuare considerați combustibili alternativi în temeiul Directivei 

2014/94/UE, fapt care subminează obiectivul Uniunii de a decarboniza sectorul 

transporturilor până la jumătatea secolului; 

11. solicită Comisiei să efectueze o analiză detaliată a diverselor cadre de politică naționale 

și să țină seama de măsurile naționale și regionale de succes în cadrul recomandărilor 

sale către alte state membre; 

12. invită Comisia să prezinte criterii de durabilitate pentru hidrogen și combustibilii 

sintetici, pe baza emisiilor generate pe durata ciclului de viață, care iau în considerare 

emisiile în amonte ale producției de energie electrică, necesară pentru toate procesele de 

producție, și impactul acestora asupra necesarului de apă și destinației terenurilor; 

13. încurajează statele membre să intensifice instalarea de puncte de încărcare pentru 

vehiculele electrice, accesibile publicului în aglomerările urbane și suburbane; 

14. consideră că ar trebui să fie încurajată cu prioritate dezvoltarea infrastructurii de 

încărcare pentru vehiculele electrice acolo unde calitatea aerului este slabă și că 

informațiile referitoare la măsurile luate sau planificate pentru a încuraja 

                                                 
1 JO L 307, 28.10.2014, p. 1. 
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electromobilitatea ar trebui să fie raportate în planurile privind calitatea aerului; 

15. solicită menținerea investițiilor în cercetare și inovare pentru a combina mai eficient 

sursele regenerabile de energie cu modurile de transport durabile, cu scopul de a ajunge 

la o mobilitate cu emisii nete zero până la jumătatea secolului; 

16. constată că proprietarii de vehicule electrice își încarcă cel mai frecvent vehiculele la 

domiciliu sau la locul de muncă; subliniază necesitatea de a crea o amplă infrastructură 

interoperabilă, privată și publică comună de încărcare a vehiculelor electrice și a 

bicicletelor la domiciliu și la locul de muncă, impunând, de asemenea, obligația ca 

stațiile de distribuție situate pe rutele pe distanțe lungi să furnizeze o astfel de 

infrastructură de încărcare; ia în considerare necesitatea investițiilor publice și private 

pentru a realiza o acoperire optimă; subliniază, în acest sens, necesitatea de a instala o 

infrastructură de încărcare suficientă în clădirile noi și cele existente; constată că o 

difuzare mai largă a informațiilor și implicarea sectorului privat sunt esențiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor propuse; 

17. observă cu îngrijorare că, în 2017, doar 19 modele de vehicule electrice cu baterie și 25 

de modele de vehicule electrice hibride reîncărcabile puteau fi achiziționate în Europa, 

în comparație cu peste 417 modele de vehicule cu motoare cu combustie internă pe 

benzină sau motorină, disponibile pentru clienții europeni1. 

18. subliniază faptul că, fără o rețea de distribuție adecvată, nu este posibil să crească 

utilizarea combustibililor alternativi; subliniază necesitatea unor obligații de distribuție 

pentru a reduce incertitudinea cu privire la amploarea infrastructurii; 

19. solicită Comisiei să elaboreze un regulament privind roamingul în cadrul infrastructurii 

pentru combustibili alternativi accesibile publicului, cel puțin în rețeaua TEN-T. 

20. observă că planurile naționale prezentate Comisiei ca parte a punerii în aplicare a 

Directivei 2014/94/UE arată că numărul actual al punctelor de reîncărcare disponibile în 

Uniune este suficient pentru numărul de vehicule electrice din trafic, având în vedere 

recomandările Comisiei de a dispune de un punct de reîncărcare la zece vehicule 

electrice; 

21. constată, de asemenea, că se estimează că planurile naționale pentru instalarea unor 

infrastructuri de încărcare publice pe întreg teritoriul UE până în 2020 corespund 

creșterii prevăzute a numărului de vehicule și că vor exista, de asemenea, suficiente 

puncte de încărcare rapidă pe principalele autostrăzi, cu cel puțin un punct de 

reîncărcare rapidă la distanțe de 40 km; 

22. subliniază că, începând cu 2020, vor fi necesare investiții suplimentare semnificative, 

dincolo de planurile actuale, pentru a face față numărului de vehicule electrice 

prevăzute a fi în circulație și că fondurile UE vor juca un rol important, îndeosebi în 

piețele mai puțin dezvoltate; 

23. subliniază faptul că este necesar să se pună mai mult accentul pe soluțiile de încărcare 

                                                 
1  Raportul interimar privind disponibilitatea și accesibilitatea vehiculelor cu emisii zero, Element Energy, 

octombrie 2017. 
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inteligente; observă că acest lucru poate fi realizat asigurând faptul că cerințele privind 

infrastructurile de reîncărcare private și publice comune depășesc dispozițiile minime 

stabilite în cadrul revizuirii Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor1 subliniază că o 

infrastructură de reîncărcare insuficientă este una dintre principalele bariere în calea 

realizării unui sistem de transport durabil în UE; 

24. întrucât nu toți utilizatorii au posibilitatea de a-și încărca vehiculul electric acasă, este 

necesar să se găsească soluții integrate pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale și să 

se combine instalațiile de încărcare cu alte infrastructuri existente, cum ar fi iluminarea 

stradală. 

25. observă că dezvoltarea pieței pentru vehicule electrice va crește cererea de energie 

electrică din cadrul rețelei electrice, dar că, potrivit Agenției Europene de Mediu 

(AEM), un parc auto electrificat în proporție de 80 % în 2050 va crește, în medie, cu 

doar 10 % cererea de energie electrică în UE; 

26. consideră că infrastructura de încărcare din zonele urbane ar trebui să fie disponibilă 

pentru toate tipurile de vehicule, inclusiv pentru vehiculele utilizate în comun, 

camionetele electrice, bicicletele electrice și vehiculele motorizate cu două roți; 

27. subliniază îmbunătățirile care pot fi obținute prin utilizarea energiei electrice de la 

rețeaua terestră, cum ar fi emisiile reduse de CO2, mai puțină poluare fonică, 

îmbunătățirea calității aerului și alte beneficii ecologice; solicită Comisiei și statelor 

membre să creeze stimulente bazate pe politici pentru dezvoltarea alimentării cu energie 

electrică de la rețeaua electrică terestră în porturile de navigare interioară și în cele 

maritime cu scopul de a reduce emisiile din transportul pe bază de combustibili fosili; 

încurajează, în acest sens, statele membre să elaboreze planuri integrate pentru 

introducerea rapidă a unor feriboturi complet electrice; observă că vor fi necesare 

reglementări naționale complementare pentru a asigura faptul că navele aflate la dană 

sunt obligate să folosească orice sursă de energie terestră curată disponibilă; solicită, în 

plus, un sprijin financiar majorat pentru dezvoltarea alimentării cu energie electrică de 

la rețeaua electrică terestră în porturile de navigare interioară și în cele maritime, 

deoarece costurile ridicate afectează fezabilitatea economică; subliniază oportunitățile 

oferite de Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) pentru sprijinirea 

evoluțiilor în acest domeniu; 

28. regretă progresele extrem de lente în ceea ce privește implementarea infrastructurii 

pentru combustibili alternativi și disponibilitatea vehiculelor care funcționează cu 

sisteme alternative și solicită producătorilor să își intensifice eforturile în acest sens; 

29. solicită statelor membre să își revizuiască cadrele de impozitare a energiei pentru a 

facilita și a stimula utilizarea combustibililor alternativi și pentru a elimina impozitarea 

împovărătoare a energiei electrice utilizate pentru producerea de combustibili 

alternativi, inclusiv transformarea energiei electrice în gaze pentru stocarea energiilor 

regenerabile intermitente; 

30. încurajează asigurarea unei alimentări cu energie curată în aeroporturi (pentru utilizarea 

                                                 
1  JO L 153, 18.6.2010, p. 13. 
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la avioanele aflate în staționare, precum și la echipamentele mobile din aeroporturi), în 

scopul de a reduce consumul de kerosen, de a îmbunătăți calitatea aerului șide a reduce 

impactul schimbărilor climatice și poluarea fonică; 

31. constată că o navă de croazieră cu o sarcină auxiliară de 4,6 MW ar putea consuma 

peste 700 de litri de combustibil pe oră, depășind echivalentul a 688 de camioane cu 

motoarele pornite; 

32. încurajează producătorii europeni de automobile să crească investițiile în dezvoltarea 

unor vehicule cu emisii foarte scăzute, ca una din modalitățile de accelerare a utilizării 

acestora pe piața UE; solicită Comisiei, statelor membre și industriei autovehiculelor să 

dezvolte în continuare oferta de vehicule ușoare și grele care utilizează combustibili 

alternativi, de exemplu prin sprijinirea unor obiective ambițioase de reducere a emisiilor 

medii care trebuie atinse până în 2025 și 2030 pentru autoturismele noi, vehiculele 

utilitare ușoare și vehiculele utilitare grele din întreaga UE; 

33. invită colegislatorii să stabilească calendarul, sistemul corespunzător de stimulente și 

nivelul de ambiție în ceea ce privește ponderea vehiculelor cu emisii reduse și cu emisii 

zero din întregul parc auto al UE, cu scopul de a realiza o decarbonizare totală a 

sectorului transporturilor până în 2050; consideră că acest lucru este necesar cu scopul 

de a oferi un cadru de investiții sigur pentru piața vehiculelor care utilizează 

combustibili alternativi și a accelera implementarea unor infrastructuri conexe 

suficiente; recunoaște că provocările asociate tranziției spre un transport durabil apar 

de-a lungul întregului lanț de aprovizionare; 

34. încurajează statele membre să intensifice implementarea infrastructurilor de încărcare 

pentru transportul public, precum și să stimuleze cererea de autobuze și de alte vehicule 

electrice de transport public care utilizează combustibili alternativi, acordând prioritate 

sistemelor celor mai neutre din punctul de vedere al emisiilor, ținând cont de ciclul de 

viață complet al vehiculului. 

35. încurajează autoritățile locale și regionale care participă la Convenția globală a 

primarilor pentru climă și energie să depună eforturi pentru a include măsuri concrete în 

planurilor lor de acțiune privind energia durabilă (PAES), în special în ceea ce privește 

construcția sau finalizarea infrastructurii de încărcare pentru vehiculele electrice. 

36. încurajează autoritățile publice locale și regionale să recurgă într-o măsură mai mare la 

posibilitățile de cofinanțare în favoarea mobilității urbane durabile din cadrul Fondului 

de coeziune și al Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), în scopul de a 

finaliza infrastructura de încărcare și de alimentare pentru vehiculele cu emisii scăzute 

și cu emisii zero. 
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