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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 sectorul transporturilor prezintă un potențial ridicat pentru îmbunătățirea 
eficienței de utilizare a resurselor și întrucât o parte tot mai mare din bunurile 
transportate sunt ambalate în materiale de unică folosință,

1. subliniază că, în ceea ce privește transportul de bunuri și ambalajele pentru acestea, 
amprenta de carbon și cea legată de utilizarea resurselor pot fi reduse dacă se adoptă 
economia circulară;

2. invită Uniunea să majoreze cota energiei din surse regenerabile utilizată în sectorul 
transporturilor;

3. îndeamnă Comisia să internalizeze costurile externe aferente transportului și să 
înființeze sisteme de certificare a emisiilor de gaze cu efect de seră;

4. insistă ca Uniunea să adopte acte legislative privind combustibilii alternativi și 
sustenabili pentru sectorul transporturilor și privind infrastructura de încărcare cu 
energie electrică;

5. observă că partajarea serviciilor de mobilitate determină o reducere a utilizării 
resurselor în cadrul fabricării;

6. observă că efectele asupra mediului provocate de extragerea și prelucrarea materiilor 
prime pentru vehicule pot fi reduse prin utilizarea eficientă a materialelor și prin o mai 
bună reciclare;

7. îndeamnă Comisia să introducă perioade de garanție mai lungi pentru vehicule și 
dreptul de a fi reparate;

8. invită Comisia să elimine treptat bateriile ce nu sunt reîncărcabile și să stabilească o 
cotă din ce în ce mai mare de materiale reciclate pentru baterii; atrage atenția asupra 
importanței, pentru integrarea sectorului, a practicilor de încărcare a vehiculelor 
electrice pe baterie;

9. invită Comisia să limiteze exporturile de deșeuri în țări terțe, deoarece acestea duc la 
majorarea emisiilor pe durata vieții produselor;

10. îndeamnă Comisia să facă obligatorie utilizarea ambalajelor și a recipientelor de 
transport reutilizabile; solicită crearea unui sistem paneuropean de returnare a 
ambalajelor industriale standardizate;

11. invită Comisia să includă sectorul turismului în obiectivele sale privind o economie 
circulară; evidențiază faptul că întreprinderile din sectorul turismului trebuie încurajate 
să participe la sistemele UE privind eticheta ecologică și managementul și auditul de 
mediu (EMAS).


