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Către 
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 

 

                                 PROIECT DE OPINIE 
 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Un plan de implementare 

strategic pentru coonturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a 
instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi. 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului 

privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr.2, anexate 

TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 

transporturi și infrastructură a fost sesizată, pentru examinare pe fond, cu 

Comunicarea Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Un plan de implementare 

strategic pentru coonturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a 

instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi. 

[COM(2021)560], transmisă cu actul nr.7/E/23.09.2021 [E23/2021]. 
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Comunicarea supusă examinării are caracter nelegislativ și prezintă un plan 

integrat de acțiuni suplimentare, menit să sprijine implementarea rapidă a 

infrastructurii pentru combustibili alternativi în UE. Documentul emis are ca scop 

îmbunătățirea cooperării între statele membre, autoritățile locale și toate părțile 

interesate, în vederea popularizării cazurilor de bune practici în întreaga uniune 

referitoare la implementarea rapidă și eficientă a infrastructurii pentru combustibili 

alternativi. Politicile europene vor aborda, într-o manieră holistică, probleme legate de 

infrastructura de reîncărcare și realimentare cu combustibili alternativi a vehiculelor, 

navelor și aeronavelor, dar și de producția de energie, de rețelele de distribuție, de 

colectarea și exploatarea datelor în vederea standardizării și inovării practicilor și de 

servicii digitale accesibile pentru utilizatori. 

În conformitate cu obiectivul principal al Pactului Ecologic European de a 

atinge neutralitatea climatică în anul 2050, la nivelul uniunii, Comisia vizează o 

reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din exploatarea 

mijloacelor de mobilitate terestre, acvatice și aeriene. Sistemul de transport al UE este 

supus momentan unui amplu proces de transformare, pentru a deveni mai sustenabil, 

inteligent și mai rezilient la crizele viitoare.  

Rapoarte ale Comisiei Europene au atras atenția asupra discrepanțelor 

semnificative dintre gradele de impementare a infrastructurii combustibililor 

alternativi în statele membre. Politica de coeziune implementată de UE va juca un rol 

central în sprijinirea tuturor statelor membre, regiunilor și comunităților locale în 

tranziția lor către o Europă mai verde și neutră din punct de vedere climatic. Astfel, 

UE va monitoriza îndeaproape situația și se va asigura de faptului că nicio regiune nu 

este lăsată în urmă.  

Pentru a implementa un ecosistem al combustibililor alternativi standardizat și 

interoperabil, este nevoie de consolidarea eforturilor tuturor stakeholderilor, de o mai 

bună direcționare a finanțelor la nivelul UE și atragerea de investiții private. Uniunea 

Europeană mobilizează investiții publice suplimentare pentru a contribui la deblocarea 

fondurilor pentru instalarea unei infrastructuri a combustibililor alternativi. Investițiile 
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în transportul durabil reprezintă, de asemenea, una dintre prioritățile planurilor 

naționale de redresare și reziliență, ale pachetelor de reformă și de investiții elaborate 

de statele membre. Totodată, acestea sunt încurajate să beneficieze de toate fondurile 

puse la dispoziție, sub formă de sprijin și împrumuturi nerambursabile. Sunt deosebit 

de importante măsurile de accelerare a reînoirii transportului public și a parcurilor 

private de vehicule și de sprijinire a instalării punctelor de reîncărcare și  realimentare 

cu combustibili alternativi. 

Identificarea provocărilor tehnologice importante și accelerarea standardizării 

va conduce la implementarea, în interiorul uniunii, a unei rețele de infrastructură 

pentru combustibili alternativi adaptată exigențelor viitorului. Pentru a asigura 

instalarea infrastructurii de reîncărcare și realimentare într-un mod coerent, este 

esențial să existe o interpretare comună a nevoilor tehnologice specifice care trebuie 

abordate pentru combustibili diferiți în fiecare mod de transport. Totodată, trebuie 

asigurată interoperabilitatea deplină a ecosistemului și comunicarea armonioasă dintre 

toți polii acestuia. 

Comisia Europeană invită statele membre să susțină, prin autoritățile naționale 

și locale, prin implicarea mediului public și privat, eforturile comune de a accelera 

implementarea unor soluții de ultimă generație și eficiente din punct de vedere 

financiar și energetic, interoperabile și ușor de utilizat, astfel încât va fi asigurată 

tranziția către o mobilitate inteligentă și durabilă, va crește competitivitatea sectorului 

transporturilor în UE, dar și va garanta accesul echitabil al tuturor consumatorilor și 

regiunilor la servicii inovatoare complexe. 

 

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat și 

dezbătut documentul mai sus menționat în ședința din data de 9 noiembrie 2021 

și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri 

europene un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor. Un plan de implementare strategic pentru conturarea unui 
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set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii 

pentru combustibili alternativi, [COM(2021)560]. 

 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ciprian - Constantin Şerban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consultant parlamentar, Valeria Stratan 
Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 


