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SUGESTII

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

A. întrucât sectoarele transportului, turismului și logisticii și lanțurile lor de aprovizionare 
prezintă un potențial ridicat pentru îmbunătățirea eficienței de utilizare a resurselor prin 
optimizarea lanțurilor logistice și valorice, inclusiv prin elaborarea unor soluții digitale 
sau bazate pa IA; întrucât un volum tot mai mare de bunuri transportate și de bunuri 
folosite în sectorul turismului sunt ambalate în materiale de unică folosință;

B. întrucât economiei circulare îi revine un rol important în atingerea obiectivelor 
climatice, extinzându-se și la mobilitate; întrucât, într-o economie cu circuit închis, de-a 
lungul întregului lanț se menține o valoare maximă a materiilor prime și a produselor; 
întrucât, cu toate acestea, un studiu recent1 a relevat că mecanismele actuale de 
mobilitate vizează transportul de materiale mai degrabă decât transportul de persoane și 
că, de fapt, continuă să funcționeze în mod liniar, întrucât în prezent nu există nicio 
politică reală privind mobilitatea circulară;

C. întrucât planurile de redresare și de reziliență ar trebui să sprijine tranziția către 
economia circulară, inclusiv în domeniul transporturilor;

D. întrucât încorporarea principiilor economiei circulare și ale conceperii ecologice în 
produsele și serviciile turistice va îmbunătăți calitatea experiențelor turistice, va reduce 
impactul asupra mediului și va promova accesul consumatorilor la produse și servicii 
sustenabile și concepute pe baza principiilor ecologice;

E. întrucât colectarea de date calitative are o mare importanță pentru monitorizarea și 
evaluarea corespunzătoare a politicilor aplicate;

F. întrucât, în Cartea sa albă din 2011 privind transporturile, Comisia a stabilit obiectivul 
ambițios de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate de mijloacele de 
transport cu cel puțin 60 % până în 2050, comparativ cu nivelul din 1990, și cu 20 % 
până în 2030, comparativ cu nivelul din 2008; întrucât, în 2017, emisiile generate de 
transporturi (inclusiv de aviația internațională, dar excluzând transportul maritim 
internațional) au fost cu 28 % mai mari decât nivelul din 1990; întrucât Comisia ar 
trebui să întreprindă măsurile necesare, pe baza evaluărilor de impact respective și a 
consultărilor cu toate părțile interesate vizate, pentru a reduce emisiile de GES din UE 
prin măsuri legislative ce vizează sectorul transporturilor, deoarece acest sector 
reprezintă un factor esențial pentru realizarea obiectivelor de decarbonizare ale UE; 
întrucât mai mult de jumătate din emisiile de GES sunt determinate de extracția și 
utilizarea materiilor prime și întrucât reducerea cantității de materii prime primare și de 
mărfuri utilizate și creșterea gradului de reciclare oferă ocazia de a ne proteja 
prosperitatea și de a ne susține economia,

1 https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport 

https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
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1. salută Planul de acțiune al Comisiei privind economia circulară; subliniază că amprenta 
de carbon și de utilizare a resurselor pentru fabricarea bunurilor legate de mobilitate și 
transport ar putea fi redusă printr-o abordare bazată pe economia circulară, 
promovându-se, îndeosebi, optimizarea și standardizarea în vederea îmbunătățirii 
proporției de ocupare a vehiculelor, precum și o nouă concepție pentru gestionarea 
eficientă și sustenabilă a proceselor logistice; subliniază că economia circulară oferă 
oportunități importante pentru sectorul mobilității, cum ar fi inițiativele din economia 
colaborativă, vehiculele cu emisii scăzute sau cu emisii zero și reutilizarea 
componentelor; subliniază că transportul multimodal este important pentru economia 
circulară, accentuându-se mijloacele care utilizează cele mai puține resurse;

2. invită Comisia să plaseze sectorul transporturilor în centrul inițiativelor sale privind 
economia circulară și să intensifice eforturile de reducere a GES generate de 
transporturi; subliniază necesitatea de a decupla creșterea PIB-ului de creșterea emisiilor 
generate de transporturi și de creșterea consumului de resurse, astfel cum prevede 
Comisia în Cartea sa albă din 2001 privind politica europeană în domeniul 
transporturilor, prin trecerea de la transportul rutier la cel feroviar, la transportul pe apă 
și la transportul în comun de persoane, în paralel cu o combinație de opțiuni circulare 
precum partajarea autovehiculelor, utilizarea în comun a autovehiculelor și reducerea 
distanțelor parcurse; așteaptă cu viu interes strategia europeană cuprinzătoare anunțată 
pentru o mobilitate durabilă și inteligentă;

3. subliniază necesitatea de a promova conceperea ecologică a produselor și de a 
îmbunătăți performanța ecologică a serviciilor de transport; subliniază că ar trebui 
elaborată o strategie europeană pentru a promova tehnologiile de monitorizare integrate 
în bunuri și vehicule, cu scopul de a îmbunătăți informațiile disponibile și de a le aplica 
în procesul de concepere, în prognozele privind durata de viață, în extinderea ciclului de 
utilizare, în eficientizarea reciclării și în planificarea ciclurilor de utilizare;

4. invită Uniunea să majoreze cota energiei din surse regenerabile utilizată în diversele 
mijloace de transport, care a reprezentat 7,2 % în 2017, rămânând cu mult sub 
obiectivul de 10 % stabilit pentru 2020 în Directiva 2009/28/CE, cu scopul de a atinge 
cel puțin obiectivul de 14 % stabilit pentru 2030 în Directiva (UE) 2018/2001; 
evidențiază importanța stabilirii unor obiective paneuropene privind emisiile de CO2 
generate de transportul de persoane și de marfă, cu scopul de a promova mai intens 
utilizarea energiei din surse regenerabile; invită Comisia să adopte măsuri suplimentare 
pentru a se trece la un mix de energie electrică în UE cu emisii de carbon mai scăzute, 
având în vedere că emisiile pe durata ciclului de viață al vehiculelor electrice cu baterii 
încărcate cu energie electrică generată, ipotetic, exclusiv de centralele eoliene și de alte 
surse regenerabile ar putea fi considerabil mai scăzute decât emisiile unui vehicul 
echivalent cu motor cu ardere internă; invită Uniunea să ia măsuri pentru a îmbunătăți 
modul în care sunt concepute vehiculele, cu scopul de a reduce cererea de materii prime, 
consumul de combustibil și emisiile de CO2; invită Comisia să sprijine crearea de 
posibile noi locuri de muncă;

5. invită Comisia să analizeze efectele combustibililor alternativi extrași din materiale 
biologice, acordând o atenție deosebită utilizării terenurilor, pentru a împiedica 
producerea de combustibili alternativi în detrimentul culturilor alimentare;
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6. îndeamnă Comisia și statele membre să internalizeze costurile externe aferente 
transportului, să sensibilizeze utilizatorii transporturilor, să promoveze soluții de 
transport mai ecologice prin stabilirea unor sisteme de certificare a emisiilor de GES și 
să le permită consumatorilor să aleagă opțiuni de transport ecologice; îndeamnă 
Uniunea să adopte măsuri pentru a reduce rolul transporturilor în lanțurile de producție; 
evidențiază importanța inovării și a politicilor bugetare și subliniază că etichetarea 
europeană este un instrument esențial pentru a-i ajuta pe consumatori să cunoască și să 
aleagă cele mai sustenabile servicii; încurajează activ producătorii să se folosească de 
identitatea de marcă și de influența pe care o au pe piață pentru a promova un consum și 
un transport sustenabile și circulare; invită Comisia să elaboreze indicatori care să 
permită analizarea și asigurarea dezvoltării economiei circulare în domeniul 
transporturilor;

7. solicită Comisiei să prezinte posibile modalități pentru a le permite contractanților din 
domeniul transporturilor și operatorilor de sisteme informatizate de rezervare să ofere 
informații optime cu privire la emisiile echivalente de CO2 comparativ cu datele privind 
cele mai bune alternative de legături feroviare, navale sau de autobuz; invită Uniunea să 
reducă emisiile de GES generate de transportul maritim, promovând tehnologiile 
ecologice și sustenabile, precum adoptarea de tehnologii bazate pe utilizarea pânzelor, și 
măsuri privind navigarea cu viteză redusă și optimizarea vitezei; îndeamnă Comisia și 
statele membre să sprijine modurile de transport cele mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și să stabilească măsuri de stimulare corespunzătoare și 
modele adecvate de stabilire a prețurilor, inclusiv prin stimulente fiscale și prin 
introducerea TVA pe bilete;

8. reamintește că sectorul transporturilor din UE depinde încă în mare măsură de petrol și, 
prin urmare, de importuri, pentru necesarul său de energie; insistă, prin urmare, ca, în 
afară de includerea combustibililor alternativi în viitoarea Strategie europeană 
cuprinzătoare privind mobilitatea durabilă și inteligentă, Uniunea să îmbunătățească 
legislația aplicabilă privind combustibilii alternativi durabili și regenerabili pentru 
transport, pe baza evaluării ciclului de viață, și să optimizeze sinergiile de la nivel 
european, național și regional; încurajează Comisia să promoveze armonizarea 
politicilor de stimulare fiscală pentru consumul acestui tip de combustibili și pentru 
achiziționarea de vehicule care folosesc acești combustibili; invită Comisia să se asigure 
că, pentru fiecare mod de transport, sunt studiați toți combustibilii alternativi, inclusiv 
hidrogenul, biocombustibilii sustenabili și uleiul de gătit folosit, în funcție de 
posibilitățile lor de dezvoltare și de impactul lor asupra mediului;

9. încurajează Comisia să ia măsuri în continuarea Directivei 2014/94/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi, stabilind obiective mai ambițioase și revizuind legislația 
existentă pentru a garanta disponibilitatea unor infrastructuri de încărcare și de 
întreținere pentru vehiculele electrice în întreaga Europă și extinzând aplicabilitatea 
acestei directive către toate modurile de transport, precum și garantând disponibilitatea 
de suficiente fonduri europene și resurse umane pentru punerea la dispoziție și 
implementarea eficientă a acesteia; observă că această legislație ar trebui să țină seama 
de necesitățile specifice ale insulelor, ale regiunilor ultraperiferice, ale regiunilor 
periferice, muntoase și depopulate;
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10. invită statele membre și Comisia să acorde prioritate, în planurile de redresare și 
reziliență și în diferitele instrumente de finanțare ale UE, inițiativelor legate de 
economia circulară și de utilizarea surselor regenerabile de energie în transporturi, mai 
ales prin asigurarea rapidă a unor infrastructuri corespunzătoare și prin exploatarea 
acestora;

11. solicită să fie creată o rețea europeană coerentă de terminale de transport combinate și 
de centre de logistică intermodale pentru a promova mai insistent economia circulară;

12. constată că este necesar ca vehiculele să fie ocupate și încărcate într-o mai mare măsură; 
subliniază că serviciile de mobilitate partajată pot aduce beneficii economiei circulare și 
pot reduce impactul transporturilor asupra mediului; observă că ar putea fi folosite mai 
puține vehicule, dar care să fie exploatate mai intens, ceea ce va reduce consumul de 
resurse pentru producție, cu condiția ca această măsură să se înscrie într-o strategie de 
transport circulară și multimodală mai largă; solicită, prin urmare, promovarea 
sistemelor de transport inteligente care contribuie la promovarea intermodalității, 
incluzând „bucla locală”, și furnizarea de informații integrate utilizatorilor, care să le fie 
utile în deciziile de cumpărare și de achiziție, acordând o atenție deosebită datelor 
privind originea produselor și a serviciilor, precum și costurile de funcționare și modul 
în care se raportează acestea la emisiile de GES defalcate pe opțiuni;

13. consideră că mobilitatea partajată poate duce la utilizarea unor vehicule electrice mai 
mici, cu o autonomie mai redusă și cu un consum mai mic de energie, ceea ce permite 
folosirea de baterii mai ușoare, fabricate cu emisii mai reduse de GES; invită Comisia și 
statele membre să promoveze cele mai sustenabile servicii și inițiative de mobilitate 
partajată printr-o strategie pe termen lung, de exemplu prin reducerea taxei de 
înmatriculare a vehiculelor; atrage atenția asupra posibilelor beneficii legate de 
utilizarea vehiculelor partajate, satisfăcând totodată nevoile actuale ale utilizatorilor; 
solicită să fie create platforme online pentru digitalizarea și centralizarea cererilor de 
transport; subliniază necesitatea de a se face deosebirea în terminologia UE dintre 
mobilitatea partajată neprofesională și serviciile de transport comerciale, astfel încât să 
se reducă obstacolele din calea mobilității partajate;

14. subliniază că serviciile de mobilitate partajată reduc congestionarea și contribuie la 
rezolvarea problemelor legate de densitatea transportului urban; îndeamnă orașele să ia 
inițiativa și să-și regândească sistemele de transport și fluxurile de transport; invită 
autoritățile locale și regionale să aibă în vedere participarea societății civile și a 
principalelor părți interesate (operatori de transport, distribuitori, angajați, centre de 
cercetare și de analiză, universități etc.) în acest scop; subliniază necesitatea inovării și a 
dezvoltării de noi tehnologii în sectorul transporturilor; subliniază importanța menținerii 
în Uniune a cunoștințelor, valorii și a locurilor de muncă create prin inovare; solicită să 
se cerceteze mai intens utilizarea vehiculelor, folosindu-se date din anchetele naționale 
privind deplasările și din inspecțiile tehnice periodice, deoarece în prezent se 
înregistrează o penurie de date solide privind kilometrajul anual, scopul deplasărilor și 
kilometrajul pe durata de viață, ceea ce împiedică exploatarea deplină a potențialului de 
eficiență și de reducere a emisiilor de carbon;

15. consideră că Uniunea Europeană ar trebui să sprijine inițiativele circulare, tehnologiile 
inovatoare și modelele de afaceri circulare care oferă servicii sustenabile – adesea la 
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nivel local și puse în aplicare de microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii de 
mobilitate sau cooperative – care au un mare potențial de inovare și de dezvoltare a unor 
servicii sustenabile cu un consum redus de resurse; invită Comisia și statele membre să 
promoveze respectarea cerințelor economiei circulare în reglementarea și oferta 
transportului în comun și ale concesiunilor de transport public și în flotele de vehicule 
aferente, precum și în procedurile de achiziții publice pentru infrastructura de transport; 
evidențiază importanța achizițiilor publice circulare în general și caracterul potențial 
exemplar al acestora la nivel național, regional și local; atrage atenția asupra efectului 
pe care această politică ar putea să îl aibă asupra sensibilității utilizatorilor și asupra 
alegerilor în materie de mobilitate;

16. observă că efectele asupra mediului provocate de extragerea și prelucrarea materiilor 
prime pentru vehicule pot fi reduse prin recurgerea la lanțuri de aprovizionare scurte și 
prin utilizarea eficientă a materialelor, precum și prin conceperea ecologică la un nivel 
mai avansat, majorând durata de exploatare a vehiculelor, prin reparații, pregătirea 
pentru reutilizare, trecerea la materiale mai puțin critice, eliminarea treptată a 
substanțelor nocive din echipamentele vehiculelor și o mai bună reciclare; subliniază că 
faza de concepere este esențială pentru potențialul de reutilizare și reciclare; invită 
Comisia și statele membre să monitorizeze cu strictețe întregul ciclu de viață al 
vehiculelor și să limiteze exportul de vehicule scoase din uz și la mâna a doua în țările 
terțe, pentru a preveni ieșirea unor materii prime critice din economia europeană; scoate 
în evidență proiectele lăudabile care aduc vehicule casate din țări terțe spre a fi reciclate 
în UE;

17. invită Comisia ca, atunci când va revizui Directiva 2000/53/CE privind vehiculele 
scoase din uz, să analizeze posibilitatea includerii unor măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea sistemelor de colectare a deșeurilor și posibilitatea creării unui sistem prin 
care să se garanteze calitatea și fiabilitatea produselor provenite din economia circulară 
și să se asigure menținerea de-a lungul întregului lanț valori, prin mijloace tehnologice, 
a informațiilor privind materialele și componentele potențial problematice utilizate;

18. îndeamnă Comisia să introducă dispoziții privind răspunderea producătorului, 
pașapoarte ale produselor, perioade de garanție mai îndelungate și dreptul la reparație 
pentru vehicule, în special pentru cele care folosesc tehnologii noi; evidențiază faptul că 
o proporție semnificativă (15-50 %) din emisiile de GES generate de un autovehicul 
sunt produse în procesul de fabricare; încurajează examinarea potențialelor beneficii pe 
care le poate aduce proceselor de reparare o combinație eficientă între scanare și 
imprimarea 3D; invită Comisia să analizeze impactul pe care dezvoltarea tehnologiilor 
și a aplicațiilor digitale îl are asupra duratei de funcționare a vehiculelor și să 
actualizeze echipamentele digitale și programele informatice depășite la un preț 
accesibil;

19. salută ambiția exprimată de Comisie în cadrul CEAP de a realiza rapid progrese în ceea 
ce privește sustenabilitatea și potențialul circular al bateriilor pentru electromobilitate și 
de a propune un cadru normativ pentru baterii în 2020, prin care să se asigure 
gestionarea circulară a fluxurilor de materiale și reutilizarea acestora în proporție 
maximă; invită Comisia să elimine treptat bateriile ce nu sunt reîncărcabile, utilizate în 
sistemele de transport, în cazul în care există alternative și să stabilească o cotă din ce în 
ce mai mare pentru utilizarea materialelor reciclate la fabricarea bateriilor, precum și 
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cicluri de viață mai lungi, ceea ce poate reduce cu până la 50 % emisiile de GES în 
procesul de fabricare; subliniază că standardizarea modelelor de baterii poate fi 
esențială pentru a permite reutilizarea și reciclarea bateriilor pe viitor, inclusiv în 
sisteme bazate pe piață; subliniază potențialul reutilizării în cascadă a bateriilor în 
situații alternative de utilizare, cum ar fi pentru stocarea și furnizarea de energie; 
subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru aceste aplicații; invită Comisia 
să ia în considerare amprenta de carbon a procesului de fabricare a bateriilor; subliniază 
că un factor determinant care afectează consumul de energie al vehiculelor electrice pe 
baterii (BEV) și al vehiculelor electrice hibride reîncărcabile (PHEV) este măsura în 
care frânarea cu recuperarea energiei poate fi utilizată pentru a recupera o parte din 
energie, acest factor fiind deci un alt domeniu esențial pentru cercetare; invită Comisia 
să accelereze elaborarea standardelor europene privind reîncărcarea;

20. subliniază importanța practicilor de încărcare a BEV pentru integrarea sectorului și 
performanța în materie de emisii de gaze cu efect de seră, deoarece încărcarea în 
perioadele în care aprovizionarea cu energie electrică din surse regenerabile depășește 
cererea poate contribui la stabilizarea rețelei, reducând astfel emisiile de GES generate 
de mixul energetic din rețeaua în ansamblu, în timp ce, dimpotrivă, acțiunile de 
încărcare care coincid cu perioadele de vârf de consum de energie electrică în alte 
scopuri, seara, pot exacerba vârful de cerere de energie electrică; invită Comisia să 
promoveze tehnologii inteligente de încărcare, care ar trebui să încorporeze standardele 
UE, capabile să controleze perioada încărcării, contribuind astfel la stabilitatea rețelei, la 
reducerea costului energiei și la utilizarea energiei din surse regenerabile; constată că 
utilizatorii ar putea să devină „prosumatori” de energie, injectând în rețea energie din 
bateriile vehiculelor lor, în schimbul unei recompense financiare, sau utilizând pentru 
încărcarea vehiculelor energia electrică generată în mod autonom de panouri solare;

21. invită Comisia să limiteze exporturile de deșeuri în țări terțe și să revizuiască 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, astfel cum s-a 
anunțat în noul CEAP; atrage atenția asupra faptului că exportul de deșeuri afectează 
negativ mediul și sănătatea populației din țările de destinație, duce la pierderea de 
materiale prețioase, mai ales de materii prime și componente, afectează negativ crearea 
de locuri de muncă în UE și sporește emisiile generate de produsele respective pe durata 
vieții lor din cauza acestei transportări suplimentare; solicită ca siturile de reciclare să 
fie readuse în Uniune, astfel încât să existe un control total asupra ciclurilor economiei 
circulare, fiind accentuate totodată reciclarea și reutilizarea; solicită, așadar, să fie 
dezvoltate capacități pentru combaterea exporturilor ilegale și a fraudelor, îndeosebi a 
practicii prin care exportul de deșeuri este prezentat drept export de autovehicule la 
mâna a doua; invită Comisia să asigure punerea în aplicare a Directivei privind 
instalațiile portuare de preluare a deșeurilor;

22. îndeamnă Comisia să facă obligatorie utilizarea pentru transport a ambalajelor și 
containerelor reutilizabile, deși această soluție nu ar trebui aplicată în cazul alimentelor, 
dacă contravine normelor de siguranță alimentară; invită Comisia să efectueze o 
evaluare a impactului privind armonizarea sistemelor de garanție pentru ambalajele 
industriale standardizate; îndeamnă statele membre să introducă obligația de a lua 
înapoi ambalajele industriale standard pentru a fi reutilizate, dar și pentru a fi reciclate; 
solicită ca aceste măsuri să intre în vigoare într-o perioadă rezonabilă;
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23. invită Comisia să includă sectorul turismului în obiectivele sale privind o economie 
circulară, pentru a realiza progrese în ceea ce privește promovarea inovării în acest 
sector, precum și sustenabilitatea și reziliența acestuia; reamintește Comunicarea 
Comisiei din 2010 privind un nou cadru politic pentru turismul european, în care s-a 
preconizat un turism sustenabil, iar întreprinderile din sectorul turismului au fost 
invitate să reducă utilizarea apei potabile, emisiile de GES și amprenta de mediu, să 
utilizeze energie din surse ecologice și, în general, să utilizeze în mod responsabil 
resursele naturale; îndeamnă Comisia să sprijine statele membre în punerea în aplicare a 
legislației europene din domeniul mediului și a obiectivelor noului CEAP în strategiile 
lor naționale privind turismul și în proiectele individuale; evidențiază faptul că 
întreprinderile din sectorul turismului trebuie încurajate, incitate și stimulate să participe 
la sistemul UE privind eticheta ecologică și la sistemul UE de managementul și audit de 
mediu (EMAS); subliniază importanța încurajării și stimulării mai hotărâte a principiilor 
conceperii ecologice prin intermediul noilor servicii turistice, atât din perspectiva 
bunurilor utilizate pentru prestarea acestor servicii, cât și a proceselor și a impactului 
ecologic al furnizării acestora;

24. subliniază importanța dezvoltării unei infrastructuri circulare cuprinzătoare, care să 
încurajeze întreprinderile din sectorul turismului, cum ar fi hotelurile, să producă și să 
achiziționeze energie din surse regenerabile; invită Comisia să elaboreze o strategie 
privind utilizarea mai pe larg a apei reciclate; evidențiază importanța unei infrastructuri 
solide, în special pentru IMM-uri, care nu dispun de mijloacele financiare și 
organizatorice necesare pentru a dezvolta singure o astfel de infrastructură; încurajează 
inițiativele precum rețeaua europeană de rute pentru biciclete, care sprijină experiențele 
turistice pe baza promovării unor activități sănătoase și a contactului cu mediul 
înconjurător; invită Comisia să încurajeze crearea unor rețele de turism la scară mică, 
care să respecte biodiversitatea și care să fie incluzive, să aducă beneficii comunităților 
locale și să aibă legături cu centrele teritoriale de dezvoltare a turismului, care să 
permită crearea de legături între operatorii din domeniul turismului, producătorii locali, 
autoritățile publice, întreprinderile locale și meșteșugari;

25. constată că diverse studii arată că sectorul hotelier generează un nivel disproporționat de 
ridicat de deșeuri alimentare și evidențiază rolul ce trebui să-i revină sectorului 
turismului în realizarea politicilor publice de combatere a risipei alimentare; încurajează 
implicarea profesioniștilor din turism în îmbunătățirea colectării de date cu privire la 
această chestiune, în sensibilizarea populației și în difuzarea și aplicarea măsurilor de 
prevenire a risipei alimentare; evidențiază potențialul sectorului de a se afla în fruntea 
creării unor rețele de solidaritate care să transforme problema risipei de alimente într-o 
oportunitate de solidaritate și de promovare a economiei circulare; susține crearea unor 
sisteme de formare pentru bucătari în vederea reducerii risipei alimentare; solicită 
reutilizarea într-o măsură mai mare a deșeurilor alimentare ca hrană pentru animale sau 
pentru producerea de biogaz; consideră că IMM-urile din sectorul alimentației publice 
au un potențial ridicat de inovare și dezvoltare de noi soluții circulare; invită Comisia să 
colaboreze cu statele membre pentru a elimina barierele instituționale care împiedică 
crearea unui sistem alimentar circular, cum ar fi reglementările ce interzic distribuirea 
surplusului de alimente din sectorul turismului;

26. subliniază că este important să se definească și să se elaboreze proiecte de formare și de 
perfecționare inovatoare privind economia circulară pentru lucrătorii din toate 
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sectoarele, inclusiv din sectorul transporturilor, ținând seama de nevoile sectorului și de 
competențele necesare; evidențiază importanța unei coordonări între Comisie, statele 
membre și autoritățile regionale și locale pentru a se realiza progrese în îndeplinirea 
noilor obiective din cadrul CEAP și pentru a se investi în continuare în educație și 
campanii de sensibilizare cu privire la beneficiile și avantajele acțiunilor economiei 
circulare în domeniul transporturilor; solicită să se realizeze schimburi de bune practici 
și de proiecte la toate nivelurile.
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