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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că o rețea de transporturi sustenabilă și ecologică reprezintă coloana 
vertebrală a economiei europene și ar trebui să beneficieze de stimulentele necesare în 
vederea trecerii la propulsia bazată pe carburanți nefosili, acolo unde este posibil; 

2. este conștient de faptul că emisiile de CO2, ca și cele de CO, NOx, COV și SO4, au o 
influență puternică asupra calității aerului, cu precădere în zonele urbane și, prin urmare, 
asupra sănătății umane, sub forma afecțiunilor pulmonare și a diferitelor tipuri de cancer;

3. consideră că, din cauza dependenței transportului de petrol, energiile alternative și 
regenerabile vor crește probabil în importanță odată ce infrastructura adecvată va fi 
disponibilă; constată însă că economiile de energie și de combustibil sunt deja posibile 
prin condusul ecologic, iar tehnicile de economisire a combustibilului ar trebui să fie 
dezvoltate și promovate și prin alte modalități - spre exemplu, coborârea continuă pentru 
aeronave;

4. constată că îmbunătățirile recente în privința emisiilor generate de mijloacele de transport 
propulsate de combustibili fosili au fost mereu contrabalansate de către cererea din ce în 
ce mai ridicată, fenomen care a dus la congestie și la depășirea în continuare a limitelor 
admise de lege în ceea ce privește poluarea aerului; de aceea, insistă asupra trecerii la o 
tehnologie diferită sau la cea mai bună tehnologie posibilă pentru combustibilii fosili și, 
prin urmare, sprijină cercetările întreprinse cu sau fără sprijinul financiar al Uniunii 
Europene pentru a accelera introducerea eco-inovațiilor și a noilor tehnologii în transport;

5. insistă ca în cazul în care aceste stimulente nu funcționează pe baza dinamicii pieței, 
Comisia și statele membre să aibă curajul să intervină;

6. constată faptul că mai multe regiuni din Uniunea Europeană cu necesități de transport încă 
neacoperite trebuie să recupereze decalajul existent și vor înregistra în continuare o 
creștere puternică în domeniul transportului odată cu finalizarea infrastructurii și cu 
dezvoltarea economiei; din acest motiv, consideră că este de asemenea important ca 
acțiunile viitoare să fie canalizate în direcția eliminării diferențelor dintre diferite țări sau 
regiuni europene în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii;

7. solicită Comisiei Europene să sprijine, să promoveze și să acorde sprijin financiar pentru 
rețeaua europeană de „autostrăzi feroviare”; 

8. recomandă Comisei să continue să sprijine și, dacă este cazul, să inițieze împreună cu 
statele membre campanii de sensibilizare cu privire la alternativele ecologice de transport, 
în special în zonele urbane sensibile unde calitatea aerului și zgomotul reprezintă o 
amenințare pentru sănătatea umană; 

9. consideră că inițiativa cerului unic european și SESAR arată cum se poate reduce 
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consumul de combustibil cu +/- 10%, în plus față de lansarea de noi aeronave mai 
eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil și relativ silențioase;

10. este conștient de faptul că o trecere majoră la noi tehnologii în sectorul transportului 
necesită timp și că acțiunile întreprinse în acest proces ar trebui să aibă în vedere situațiile 
diferite ale statelor membre, dar, între timp, încurajează eco-inovația și utilizarea rațională 
a combustibililor fosili, care, în momentul actual, reprezintă cea mai simplă metodă de a 
ține sub control emisiile din sectorul transporturilor;

11. insistă asupra punerii corecte în aplicare a legislației sociale în toate sectoarele de 
transport, inclusiv a reglementărilor privitoare la timpul de lucru, în beneficiul siguranței 
și al sănătății lucrătorilor din domeniul transportului. 


