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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w sektorze transportowym można bardzo wiele zrobić dla poprawy 
zasobooszczędności oraz że coraz większa część przewożonych towarów jest pakowana 
w materiały jednokrotnego użytku;

1. podkreśla, że towarowy ślad węglowy i zużycie zasobów w związku z transportem i 
pakowaniem można ograniczyć dzięki podejściu opartemu na gospodarce o obiegu 
zamkniętym;

2. wzywa Unię do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie;

3. wzywa Komisję do internalizacji kosztów zewnętrznych transportu oraz do 
ustanowienia systemów certyfikacji dotyczących gazów cieplarnianych;

4. nalega, by Unia przyjęła wiążące przepisy dotyczące zrównoważonych alternatywnych 
paliw transportowych i infrastruktury ładowania;

5. zauważa, że usługi w zakresie mobilności współdzielonej przyczyniają się do 
oszczędności zasobów w produkcji;

6. zauważa, że wpływ na środowisko naturalne spowodowany wydobywaniem i 
przetwarzaniem surowców wykorzystywanych przez pojazdy może zostać zmniejszony 
dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu materiałów i lepszemu recyklingowi;

7. wzywa Komisję do wprowadzenia dłuższych okresów gwarancji i prawa do naprawy 
pojazdów;

8. wzywa Komisję do stopniowego wycofywania baterii nieładowalnych oraz do 
określenia rosnącego udziału przetworzonych komponentów w bateriach; podkreśla 
znaczenie schematów ładowania baterii pojazdów elektrycznych dla integracji w tym 
sektorze;

9. wzywa Komisję do ograniczenia wywozu odpadów do państw trzecich, ponieważ 
wpływa on na zwiększenie emisji w całym cyklu życia produktów;

10. wzywa Komisję do nadania obowiązkowego charakteru wielokrotnego użytku 
opakowaniom i pojemnikom stosowanym w transporcie; wzywa do wprowadzenia 
ogólnoeuropejskiego systemu zwrotu standardowych opakowań przemysłowych;

11. wzywa Komisję do uwzględnienia sektora turystycznego w ambicjach dotyczących 
gospodarki o obiegu zamkniętym; podkreśla, że należy zachęcać przedsiębiorstwa 
turystyczne do uczestnictwa w systemie oznakowania ekologicznego UE oraz w 
unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).


