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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. salută comunicarea Comisiei și obiectivele contribuției UE la Conferința asupra 

schimbărilor climatice COP 21 care urmează să aibă loc la Paris în decembrie 2015; 

subliniază necesitatea ca atât Comisia, cât și statele membre să îmbunătățească 

vizibilitatea sectorului transporturilor pe durata întregii conferințe, făcând referire, printre 

altele, la inițiative precum „Agenda soluțiilor”, și să își asume un rol de lider în procesul 

de elaborare a unui acord internațional transparent și obligatoriu, recunoscând rolul 

actorilor nestatali; invită Comisia să sprijine activ inițiativele în domeniul mobilității 

urbane sustenabile și al transportului public în cadrul conferinței; 

2. invită Comisia să își ofere sprijinul și expertiza părților la Conferința COP 21 pentru 

stabilirea contribuțiilor lor naționale, sensibilizându-le cu privire la rolul sectorului 

transporturilor în adoptarea unor strategii cuprinzătoare pentru reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră; 

3. recunoaște că Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) s-a angajat să dezvolte un 

mecanism global bazat pe piață pentru reducerea emisiilor cauzate de aviație; deplânge, 

însă, lipsa de progrese și de ambiție constatată până în prezent; atrage atenția asupra 

faptului că este necesar să se instituie norme convenite la nivel mondial în cadrul OACI și 

al Organizației Maritime Internaționale (OMI) pentru a atinge obiectivele privind emisiile 

de CO2 în sectorul aviației și al transportului maritim; invită, prin urmare, toate părțile să 

se angajeze să adopte un instrument și măsuri cu caracter structural și eficace care să 

garanteze reducerea emisiilor de CO2 în sectorul aviației; invită OMI să accelereze 

acțiunile astfel încât să se ajungă la un acord privind reglementarea și reducerea efectivă a 

emisiilor cauzate de transportul maritim internațional până la sfârșitul lui 2016;  

4. solicită să se includă în Protocolul de la Paris obiective de reducere a GES care să fie în 

concordanță cu un buget global al carbonului în conformitate cu obiectivul de 2 grade 

pentru aviația internațională și transportul maritim și invită toate părțile, inclusiv Comisia 

și statele membre, să se angajeze, în cadrul Protocolului de la Paris, să acorde prioritate 

maximă unor obiective de reducere a GES globale, cuantificate, și să colaboreze prin 

intermediul OACI și al OMI pentru a ajunge, până la sfârșitul anului 2016, la un acord 

privind un instrument credibil care poate contribui la realizarea reducerilor necesare; 

subliniază că este important să se țină seama de situația specifică a regiunilor insulare și a 

regiunilor ultraperiferice, astfel încât performanța de mediu să nu afecteze mobilitatea și 

accesibilitatea în special în aceste regiuni; 

5. recunoaște că, în conformitate cu cel de al 5-lea raport de evaluare al Grupului 

interguvernamental privind schimbările climatice, bugetul global al carbonului care 

probabil ar limita creșterea temperaturii sub 2°C presupune ca emisiile cumulate globale 

între anii 2011 și 2100 să rămână sub 1010 Gt de CO2; 

6.  consideră că, dacă nu se pune un accent mai mare pe reducerea emisiilor cauzate de 

sectorul transporturilor, nu va fi posibilă atingerea obiectivelor globale privind clima, 
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întrucât sectorul transporturilor este singurul sector în care s-a înregistrat o creștere 

continuă a emisiilor de gaze cu efect de seră (cu 30 % în ultimii 25 de ani); subliniază că 

acest lucru poate fi realizat numai prin intermediul unor obiective obligatorii de reducere a 

GES, alături de o integrare completă a surselor regenerabile pe piață, o abordare neutră 

din punct de vedere tehnologic a decarbonizării și o politică a transporturilor și de 

investiții integrată complet, care să încorporeze politicile de transfer modal împreună cu 

progresele tehnologice, precum și evitarea transporturilor (de exemplu prin logistică 

sustenabilă, urbanism inteligent și gestionarea integrată a mobilității);  

7. subliniază că 94 % din transporturi – în special în sectorul rutier, aerian și maritim – sunt 

dependente de combustibilii fosili, astfel că sunt necesare urgent măsuri pentru 

accelerarea progresului către îndeplinirea rapidă a obiectivelor Cărții albe înainte de 2030, 

cu referire la combustibilii regenerabili, electricitate și alternativele cu emisii scăzute de 

carbon; este de opinie că îmbunătățirea eficienței energetice a transporturilor ar trebui să 

fie una dintre principalele priorități ale politicii europene în domeniul transporturilor; 

subliniază necesitatea unei dezvoltări puternice a canalelor de distribuție pentru surse de 

energie sustenabile și fără emisii nou apărute, în vederea sprijinirii unei treceri marcate de 

ambiție la energia mai sustenabilă și a diminuării dependenței de combustibilii fosili și 

energia importată; 

8. subliniază că mai mult de jumătate din populația lumii trăiește în prezent în orașe și 

transporturile urbane contribuie semnificativ la emisiile de GES rezultate în sectorul 

transporturilor; îndeamnă, prin urmare, Comisia și statele membre să fie active pentru ca 

rolul mobilității urbane sustenabile în realizarea angajamentelor de atenuare să fie 

conștientizat; subliniază faptul că utilizarea și planificarea responsabilă a terenurilor și 

soluțiile de transport sustenabile în zonele urbane contribuie eficient la obiectivul de 

reducere a emisiilor de CO2; invită Comisia să ia măsurile necesare pentru a promova 

intens transportul public, soluțiile de mobilitate partajată și posibilitățile de mers pe jos și 

cu bicicleta, în special în zonele dens populate, și să prezinte propuneri pentru 

îmbunătățirea reglementărilor UE, dacă este cazul, în vederea promovării multimodalității 

și a unor noi servicii de mobilitate și de logistică;  

9. subliniază că în sectorul transporturilor este nevoie de un mix energetic bun și acesta 

poate fi realizat prin promovarea vehiculelor alternative propulsate cu gaz natural și 

biogaz și prin toate politicile vizând consolidarea mijloacelor de transport sustenabile, 

inclusiv electrificarea transporturilor și utilizarea sistemelor de transport inteligente; 

subliniază că este necesar să se pună accentul pe căile ferate, tramvaie, troleibuze, mașini 

electrice și e-biciclete, pentru a încorpora o perspectivă care să ia în considerare întregul 

ciclu de viață, și să se urmărească exploatarea integrală a surselor de energie regenerabile; 

încurajează ferm autoritățile publice locale din domeniul transporturilor și operatorii de 

transport să devină pionierii care introduc flotele și tehnologiile cu emisii scăzute;  

10. subliniază necesitatea internalizării pas cu pas a impactului transporturilor asupra climei în 

cadrul unui pachet cuprinzător de măsuri vizând fixarea corectă a prețurilor în acest sector 

și stabilirea unei concurențe echitabile între modalitățile de transport; invită Comisia să 

asigure existența unor instrumente financiare și fonduri pentru investiții adecvate din 

partea UE, inclusiv a unor fonduri pentru climă, pentru acele proiecte din sectorul 

transporturilor care vor avea un impact pozitiv asupra mediului, fără a exclude însă niciun 

mod de transport și, mai ales, să încurajeze dezvoltarea unor planuri de mobilitate urbană 



 

AD\1068885RO.doc 5/6 PE554.961v02-00 

 RO 

sustenabilă; solicită, prin urmare, o combinație de mai multe instrumente, inclusiv măsuri 

pentru încorporarea externalităților negative și care presupun finanțare pentru cercetare și 

dezvoltare și pentru proiecte demonstrative la scară largă în domeniul tehnologiilor de 

transport curate, și crearea de stimulente pentru adoptarea acestor tehnologii; 

11. subliniază că pentru a realiza ambițiile profunde de reducere a GES sunt esențiale atât 

strategiile pe termen scurt, cât și cele pe termen lung de atenuare a transporturilor; 

12. subliniază că ar trebui să se ia în considerare utilizarea capacităților spațiale în cadrul 

punerii în aplicare a măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea, în special prin monitorizarea și supravegherea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

îndeamnă Comisia să contribuie activ la un sistem de monitorizare global pentru CO2 și 

CH4; invită Comisia să promoveze eforturile de dezvoltare a unui sistem UE de măsurare 

a emisiilor de GES într-o manieră autonomă și independentă prin folosirea și extinderea 

misiunilor programului Copernicus; 

13. subliniază că UE trebuie să își joace rolul de lider într-un mod responsabil și recunoaște că 

dacă ambițiile și obiectivele sale nu sunt împărtășite în alte regiuni ale lumii, 

competitivitatea UE ar putea fi îngrădită. 
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