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SUGESTII

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

1. îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de sectorul transporturilor; astfel, în perioada 1990-2005, volumul acestora a 
înregistrat o creştere de 32,1%, în timp ce emisiile generate de celelalte sectoare de 
activitate au fost reduse cu 9,5%; semnalează îndeosebi faptul că emisiile generate de 
transportul maritim şi aerian internaţional (sectoare care nu fac obiectul prevederilor 
Protocolului de la Kyoto) au crescut, în aceeaşi perioadă, cu 90%, respectiv 50%, 
acestea reprezentând, în 2005, 23% din volumul de gaze de seră emis de sectorul 
transporturilor şi 6,3% din volumul total al emisiilor1;

2. îşi declară sprijinul faţă de procesul legislativ în curs prin care se urmăreşte includerea 
aviaţiei în cadrul Sistemului european de comercializare a cotelor de emisii, precum şi 
faţă de elaborarea unor norme similare destinate sectorului maritim; atrage totuşi atenţia 
asupra faptului că eventuala instituire a unui sistem de comercializare a cotelor de 
emisii pentru transportul maritim nu ar trebui să penalizeze acest mijloc de transport, 
care are un impact minim asupra mediului (alături de căile navigabile interne) şi să 
favorizeze alte mijloace, ale căror repercusiuni asupra mediului sunt mai grave;  

3. subliniază necesitatea susţinerii din punct de vedere financiar, de către UE, a punerii în 
aplicare a proiectelor prioritare în cadrul reţelelor transeuropene, inclusiv a Sistemului 
european de gestionare a traficului feroviar, precum şi a stabilirii orientărilor adecvate 
în ceea ce priveşte subvenţiile de stat acordate sectorului feroviar; ia act de faptul că 
modernizarea sectorului feroviar şi îmbunătăţirea performanţelor serviciilor oferite de 
acesta, în vederea atragerii unui număr mai mare de utilizatori, sunt absolut vitale pentru 
îndeplinirea angajamentelor şi a obiectivelor asumate de UE în cadrul Protocolului de la 
Kyoto, 

4. insistă asupra faptului că nu se poate garanta un sistem de transport durabil pentru 
generaţiile viitoare decât prin combinarea unor măsuri precum reducerea traficului, 
îmbunătăţirea logisticii şi a măsurilor fiscale de încurajare a mijloacelor de transport şi a 
combustibililor cu impact minim asupra mediului;

5. observă că promovarea unor sisteme de transport public sigure, cu impact minim asupra 
mediului, eficiente şi accesibile din punct de vedere financiar, precum utilizarea şi 
deţinerea în comun de automobile sau utilizarea vehiculelor care nu sunt echipate cu 
motoare, constituie paşi fundamentali în direcţia reducerii impactului negativ al 
transporturilor asupra mediului;

6. subliniază necesitatea adoptării unor limite ambiţioase şi obligatorii cu privire la 
emisiile de dioxid de carbon ale automobilelor, care să le permită acestora să devină mai 

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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eficiente în ceea ce priveşte consumul de combustibili şi mai accesibile pentru toate 
categoriile de utilizatori, precum şi a încurajării, drept prioritate absolută, a unei 
producţii atente şi durabile de combustibili alternativi din biomasă, luând în considerare 
repercusiunile cu privire la producţia alimentară şi la despăduriri;

7. se declară în favoarea includerii activităţilor de cercetare necesare în acest sens în cadrul 
celui de-al şaptelea program-cadru şi încurajează Comisia să încerce să stabilească 
parteneriate public-privat în domeniul cercetării şi dezvoltării, în scopul elaborării 
tehnologiilor necesare unui transport durabil şi cu impact minim asupra mediului.


