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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reiterează că sectorul transporturilor și cel al turismului sunt componente esențiale ale 
economiei europene și depind în mare măsură de energie; subliniază că un sistem 
energetic integrat care sprijină o reducere cu 60 % a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2030 și o decarbonizare totală până în 2050, alături de un transfer modal bazat 
pe principiul „eficiența energetică pe primul loc”, reprezintă condiții esențiale pentru 
transformarea sustenabilă a acestor sectoare;

2. subliniază că decarbonizarea sectoarelor transporturilor și turismului trebuie să asigure 
un acces incluziv la energie din surse regenerabile la prețuri rezonabile, să îndeplinească 
principiile-cheie ale tranziției juste și să nu afecteze conectivitatea zonelor îndepărtate și 
insulare;

3. subliniază că decarbonizarea transporturilor poate fi realizată numai prin implementarea 
masivă a mobilității electrice directe și indirecte din surse regenerabile; invită Comisia 
și statele membre să adopte un cadru de politică favorabil unei tranziții rapide către 
electrificarea tuturor modurilor de transport, atât în transportul de călători, cât și în 
transportul de mărfuri, inclusiv transportul feroviar și flotele și rețelele publice, 
împreună cu o extindere cuprinzătoare a infrastructurii de încărcare;

4. subliniază că soluția pentru sectoarele a căror decarbonizare este mai dificilă, cum ar fi 
sectorul aviatic și cel maritim, o reprezintă combustibilii alternativi din surse 
regenerabile de energie; invită Comisia să promoveze utilizarea acestor combustibili în 
legislația UE prin eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili, prin 
aplicarea principiului „poluatorul plătește” și prin stabilirea de standarde pentru emisii 
scăzute în domeniul aviației și pentru nave;

5. invită Comisia să propună un plan de acțiune pentru participarea sectorului turismului în 
procesul de integrare a sistemului energetic, inclusiv crearea unor comunități energetice 
circulare în domeniul turismului.


