
 

AD\1154957RO.docx  PE619.168v02-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
 

2018/2023(INI) 

5.6.2018 

AVIZ 

al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 

destinat Comisiei pentru transport și turism 

referitor la implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în 

Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! 

(2018/2023(INI)) 

Raportor pentru aviz: Matthijs van Miltenburg 

  



 

PE619.168v02-00 2/6 AD\1154957RO.docx 

RO 

PA_NonLeg 



 

AD\1154957RO.docx 3/6 PE619.168v02-00 

 RO 

SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 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 impactul transporturilor asupra schimbărilor climatice și observă că pentru a 

îndeplini obiectivele Acordului de la Paris, emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul 

transporturilor trebuie să ajungă aproape de zero până în 2050; subliniază, prin urmare, 

că sustenabilitatea autovehiculelor cu alimentare alternativă depinde în mare măsură de 

utilizarea surselor regenerabile și accentuează că este necesar să se acorde atenție 

introducerii unor cerințe uniforme pentru toate statele membre în ceea ce privește 

calitatea combustibililor alternativi și sistemele de evaluare a conformității; subliniază 

că este nevoie de o cooperare mai strânsă între toate părțile interesate relevante, în 

special între sectorul autovehiculelor și Comisia, pentru ca Uniunea să își atingă 

obiectivele de decarbonizare; 

2. subliniază beneficiile pe care inovațiile pentru emisii scăzute de dioxid de carbon le 

aduc poziției concurențiale a UE pe plan mondial și securității energetice a acesteia; 

invită UE să devină lider mondial în decarbonizarea sectorului transporturilor; 

îndeamnă, în plus, statele membre, îndeosebi cele care înregistrează cele mai mari 

întârzieri, precum și industria să dea dovadă de un nivel mai ridicat de ambiție și să 

accelereze punerea în aplicare a planului de acțiune, inclusiv prin dezvoltarea unor 

cadre politice naționale eficiente, complete și coerente, puse în aplicare în timp util, cu 

scopul de a asigura stabilitatea necesară pentru investițiile din surse publice și private; 

3. subliniază corelația care există între disponibilitatea și accesibilitatea infrastructurii de 

încărcare și realimentare pentru combustibili alternativi în întreaga UE, atât în 

instalațiile publice, cât și în cele private, și acceptarea de către consumatori a noilor 

sisteme de mobilitate; subliniază că este nevoie de o abordare mai armonizată la nivelul 

UE și în privința standardelor tehnice comune, pentru a asigura interoperabilitatea 

serviciilor de plată și a punctelor de reîncărcare, permițând utilizatorilor de combustibili 

alternativi să folosească pe deplin infrastructura disponibilă atunci când călătoresc în 

UE; subliniază necesitatea de a furniza informații transparente consumatorilor și de a 

asigura continuitatea transfrontalieră; îndeamnă să se intensifice colaborarea între 

actorii publici și cei privați în acest sens; invită Comisia să consolideze dimensiunea 

consumatorului și să prevadă o strategie armonizată de informare a consumatorilor cu 

privire la utilizarea combustibililor alternativi, datele privind punctele de reîncărcare din 

statele membre și metodele de plată; 

4. subliniază că este important să li se furnizeze consumatorilor informații în timp util, 

ușor de înțeles, corecte, accesibile și transparente; ia act, în acest sens, de pertinența 

comparării prețurilor între combustibilii alternativi și cei convenționali care este avută 

în vedere; solicită ca aceste informații să fie colectate și prelucrate prin intermediul unei 

platforme de date deschise; 

5. apreciază coordonarea la nivelul UE; încurajează Comisia să evalueze în decursul 

anului 2018 dacă interoperabilitatea serviciilor de plată poate fi cel mai bine promovată 

prin acțiuni legislative sau nelegislative, fără a împiedica inovările de pe piață; 
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6. încurajează Comisia să profite de sinergiile dintre politicile europene în domeniile 

transporturilor, energiei și digitalizării, de exemplu în ceea ce privește sistemele de 

încărcare inteligente și sistemele de transport inteligente, asigurându-se în același timp 

că normele de protecție a datelor sunt respectate; invită statele membre să colaboreze 

mai strâns, de exemplu în cadrul Forumului pentru transporturi durabile, pentru a 

asigura continuitatea transfrontalieră; 

7. sprijină o abordare neutră din punct de vedere tehnologic pentru dezvoltarea unei 

infrastructuri pentru combustibili alternativi bazate pe piață, cu un accent special pe 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și pe garantarea unor opțiuni mai 

ample și mai bune pentru consumatori; afirmă că implementarea infrastructurii de 

combustibili alternativi conectată digital ar trebui să fie corelată cu numărul efectiv de 

vehicule cu alimentare alternativă; subliniază prin urmare necesitatea de a crește 

numărul autovehiculelor cu alimentare alternativă introduse pe piață, pentru a crește 

vizibilitatea acestora pe termen mediu și lung, încurajând astfel investițiile publice și 

private în acest domeniu; 

8. îndeamnă Comisia, statele membre și sectorul privat să își sporească sprijinul financiar 

pentru implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi; subliniază mai ales 

necesitatea de a spori finanțarea UE pentru infrastructura de combustibili alternativi în 

următorul CFM; solicită să fie luate în considerare ca un obstacol major diferențele 

geografice în ceea ce privește infrastructura pentru combustibili alternativi și sprijinul 

acordat infrastructurii pentru combustibili alternativi, precum și costurile ridicate ale 

tranziției în zonele rurale, care ar putea împiedica instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi; invită statele membre să recunoască efectele pozitive ale 

schemelor de grant, parteneriatelor public-privat și stimulentelor fiscale pentru 

pătrunderea pe piață a vehiculelor cu alimentare alternativă. 
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