Drumul spre 2030

Concordia lansează primul plan pentru Viitorul Transportului
Studiul privind Viitorul Transportului, realizat de Deloitte pentru Concordia,
reprezintă o primă foaie de parcurs pentru a ne atinge țintele, în contextul
tendințelor europene de decarbonare, al obiectivelor Planului Național în
domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice și al obiectivelor pachetului Fit
for 55.
Toate sectoarele economice importante pentru tranziția la un transport curat
au contribuit la realizarea acestui studiu, de la transportatorii rutieri, navali și
feroviari, la producătorii și distribuitorii de energie.
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Viitorul începe aici

VIITORUL TRANSPORTURILOR
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Transport rutier
Trebuie implementate zonele cu emisii scăzute în orașe și restricționat
accesul vehiculelor Euro 3 și 4 și este necesară extinderea programelor Rabla
și Rabla Plus la vehiculele comerciale, în special stimularea achiziționării de
vehicule compatibile cu GNC/GNL
Vezi mai mult.
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Transport feroviar
Este necesară prioritizarea investițiilor în electrificarea liniilor feroviare sau în
utilizarea trenurilor cu baterii sau pile de combustie pe bază de H2 și
implementarea unei politici fără discriminare între transportul rutier și feroviar
de către Ministerul Transporturilor
Ce mai e de făcut.
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Combustibili
Este necesară o promovare la scară largă a combustibililor cu emisii
reduse, care au potențialul de a reduce emisiile cu 40% până în 2050.
Biocombustibilii, electricitatea, GPL, GNC, GNL și H2 sunt alternativele.
Vezi mai mult.

Transport naval
Dezvoltarea a doua terminale GNL în portul Galați și portul Constanța pentru
distributie: unități de stocare și capacitate de "buncăraj" de GNL pentru
ambarcațiunile maritime și cele care circulă pe căile navigabile interne.
Ce mai e de făcut.
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73.000.000.000 de euro sunt necesari tranziției
Cum facem asta, ce ne ajută, cum putem atrage investiții și demara proiectele
de care avem toți nevoie? Concordia are planul.

Președintele Concordia, Dan Șucu, explică într-un editorial
publicat astăzi în ZF de ce acest plan e atât de important:
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Avem o tradiție în a ne lăsa surprinși. Nepregătiți e cuvântul, de fapt. Nu noi,
oamenii de afaceri, nu cetățenii, ci autoritățile. Iarna nu-i ca vara e o butadă
care refuză să dispară în felul în care înțelegem să ne raportăm la viitor. Nu ne
mai permitem să trăim de pe azi pe mâine, dintr-o criză în alta, mereu surprinși
și nepregătiți. Nicio afacere nu ar supraviețui așa. Dacă nu comand vara
ornamente de Crăciun, în vremea colindelor ridic din umeri în fața clienților.
Dar ei au nevoie de lumină, nu de scuze.

Rămâi conectat la viitor

Pe 7 septembrie, Conferința ”Misiunea 2030 – Drumul României către un
transport verde”, organizată de Concordia în marja Studiului privind Viitorul
Mobilității în România, va oferi oportunitatea unei discuții aplicate între
reprezentanții mediului de afaceri și cei ai autorităților, precum și specialiști
în domeniu, la nivel național și european, un schimb de opinii despre cum
este în prezent, ce dificultăți întâmpinăm, ce oportunități ni se oferă și ce
bune practici care și-au dovedit deja eficacitatea putem reproduce. Împreună
vom afla ce trebuie să facem ca să asigurăm o tranziție de succes la un
transport cu emisii zero.
Vom reveni cu mai multe detalii legate de eveniment în perioada următoare.
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