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Amendamentul 1
Mario Furore

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de proiectul de buget propus 
de Comisie în domeniul transporturilor; 
regretă solicitările Consiliului de a reduce 
în mod nediferențiat aceste fonduri;

1. ia act de proiectul de buget propus 
de Comisie în domeniul transporturilor; 
regretă reducerile aleatorii solicitate de 
câtre Consiliu, deoarece nu sunt bazate pe 
o evaluare reală a nevoilor; consideră că 
reducerile trebuie să fie însoțite de o 
analiză a cheltuielilor pentru a evita 
risipa și finanțarea proiectelor care nu au 
nicio valoare economică, ecologică sau 
socială reală;

Or. it

Amendamentul 2
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de proiectul de buget propus 
de Comisie în domeniul transporturilor; 
regretă solicitările Consiliului de a reduce 
în mod nediferențiat aceste fonduri;

1. ia act de proiectul de buget propus 
de Comisie în domeniul transporturilor; 
regretă solicitările Consiliului de a reduce 
în mod nediferențiat aceste fonduri; insistă 
asupra unui buget ambițios pentru 
sectorul transporturilor din UE, care să 
țină seama de provocările emergente și de 
prioritățile politice actuale legate de 
politica UE în domeniul transporturilor;

Or. en

Amendamentul 3
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
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Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de proiectul de buget propus 
de Comisie în domeniul transporturilor; 
regretă solicitările Consiliului de a reduce 
în mod nediferențiat aceste fonduri;

1. ia act de proiectul de buget propus 
de Comisie în domeniul transporturilor; 
solicită ca finanțarea Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE) să 
fie protejată atunci când sunt alocate 
fonduri disponibile pentru transport;

Or. it

Amendamentul 4
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că, potrivit unui aviz 
al Curții de Conturi, centralizarea 
activității Agenției Uniunii Europene 
pentru Căile Ferate (ERA) într-un singur 
sediu ar putea reduce costurile suportate 
din bugetul UE;

Or. it

Amendamentul 5
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 
profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor, astfel încât să se ajungă, 
până în 2050, la un sector al transporturilor 
cu un nivel al emisiilor egal cu zero în 
termeni neți și să se garanteze alinierea 
deplină la Acordul de la Paris;

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 
profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor, astfel încât să se ajungă, 
până în 2050, la un sector al transporturilor 
cu un nivel al emisiilor egal cu zero în 
termeni neți și să se garanteze alinierea 
deplină la Acordul de la Paris; subliniază, 
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prin urmare, că un nivel ridicat de 
finanțare, o utilizare axată pe rezultate și 
eficientă a fondurilor în portofoliul 
transporturilor, în programe și în 
întreprinderile comune din cadrul Orizont 
2020 care îndeplinesc aceste obiective 
sunt de cea mai mare importanță; 
subliniază importanța proiectelor și a 
programelor din domeniile decarbonizării 
și digitalizării, solicită o finanțare 
adecvată și acordarea de prioritate 
acestora; îndeamnă Comisia să 
promoveze digitalizarea în domeniul 
logisticii;

Or. en

Amendamentul 6
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 
profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor, astfel încât să se ajungă, 
până în 2050, la un sector al transporturilor 
cu un nivel al emisiilor egal cu zero în 
termeni neți și să se garanteze alinierea 
deplină la Acordul de la Paris;

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 
profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor, astfel încât să se ajungă, 
până în 2050, la un sector al transporturilor 
cu un nivel al emisiilor egal cu zero în 
termeni neți și să se garanteze alinierea 
deplină la Acordul de la Paris; consideră 
că această reformă trebuie să țină seama 
pe deplin de nevoile grupurilor sociale și 
ale regiunilor vulnerabile, pentru ca 
tranziția să fie echitabilă și favorabilă 
includerii;

Or. el

Amendamentul 7
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 
profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor, astfel încât să se ajungă, 
până în 2050, la un sector al transporturilor 
cu un nivel al emisiilor egal cu zero în 
termeni neți și să se garanteze alinierea 
deplină la Acordul de la Paris;

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 
profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor, astfel încât să se ajungă, 
până în 2050, la un sector al transporturilor 
cu un nivel al emisiilor egal cu zero în 
termeni neți și să se garanteze alinierea 
deplină la Acordul de la Paris; finanțarea 
trebuie să asigure îmbunătățirea 
conectivității și eficientizării 
transportului;

Or. ro

Amendamentul 8
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 
profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor, astfel încât să se ajungă, 
până în 2050, la un sector al 
transporturilor cu un nivel al emisiilor 
egal cu zero în termeni neți și să se 
garanteze alinierea deplină la Acordul de 
la Paris;

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 
profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor în vederea creării unui 
sector al transporturilor sustenabil și 
eficient, a garantării siguranței 
infrastructurii, protecției dimensiunii 
sociale a lucrătorilor și reducerii 
sarcinilor întreprinderilor prin 
digitalizare și inovare tehnologică;

Or. it

Amendamentul 9
Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 

2. consideră că este momentul potrivit 
pentru a realiza o reconfigurare mai 
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profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor, astfel încât să se ajungă, 
până în 2050, la un sector al transporturilor 
cu un nivel al emisiilor egal cu zero în 
termeni neți și să se garanteze alinierea 
deplină la Acordul de la Paris;

profundă a finanțării UE în domeniul 
transporturilor, în vederea ajungerii, până 
în 2050, la unui sector al transporturilor cu 
un nivel al emisiilor egal cu zero în termeni 
neți și pentru a se garanta alinierea 
deplină la Acordul de la Paris și la 
obiectivele de dezvoltare durabile;

Or. it

Amendamentul 10
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este preocupat de centralizarea 
crescândă a cunoștințelor de specialitate 
și a responsabilităților la nivelul șefilor 
agențiilor din sectorul transporturilor, 
ceea ce ar putea duce la o creștere a 
costurilor suportate de bugetul UE;

Or. it

Amendamentul 11
Andrey Novakov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor;

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor; ia act de faptul că 
retragerea Regatului Unit din UE va avea 
un impact grav asupra operațiunilor 
transfrontaliere ale transportatorilor 
rutieri; invită, prin urmare, Comisia să 
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prezinte un pachet de măsuri 
compensatorii pentru a proteja sectorul;

Or. en

Amendamentul 12
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor;

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor; subliniază că politica 
UE în domeniul transporturilor necesită o 
finanțare adecvată și suficientă pentru a 
asigura creștere economică, locuri de 
muncă și competitivitate în Europa, mai 
multe investiții în cercetare și inovare, 
coeziune socială și teritorială;

Or. en

Amendamentul 13
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor;

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor; subliniază că trebuie 
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dezvoltată transversalitatea între politică, 
finanțare și procedura administrativă 
pentru a obține câștiguri în materie de 
eficiență în proiectele majore de 
infrastructură;

Or. en

Amendamentul 14
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor;

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor; este important ca 
politica în domeniul transportului să țină 
cont și de zonele geografice mai 
îndepărtate pentru a le conecta;

Or. ro

Amendamentul 15
Giuseppe Ferrandino

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor;

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și că, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor, 
precum și utilității lor pentru cetățeni și 
întreprinderi, inclusiv in zonele mai 
îndepărtate ale Uniunii, mai degrabă decât 
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cantității sau dimensiunii lor;

Or. it

Amendamentul 16
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că politica 
UE în domeniul transporturilor este 
esențială pentru sustenabilitatea 
economică, socială și de mediu și, prin 
urmare, ar trebui să se acorde prioritate 
calității și sustenabilității proiectelor 
cofinanțate, mai degrabă decât cantității 
sau dimensiunii lor;

3. insistă asupra faptului că politicile 
în domeniul transporturilor sunt esențiale 
pentru dezvoltarea industrială a statelor 
membre ale UE și sunt vitale pentru 
sustenabilitatea economică, socială și de 
mediu;

Or. it

Amendamentul 17
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază importanța investițiilor 
în proiecte de infrastructură care să 
garanteze construirea de noi structuri și 
întreținerea și siguranța celor existente, 
atât în rețeaua centrală a coridoarelor 
TEN-T, cât și în rețeaua globală, pentru a 
asigura existența unor servicii de 
transport pe distanțe mari suficiente și a 
îmbunătăți coeziunea și conectivitatea 
teritorială locală, inclusiv în regiunile 
insulare și ultraperiferice;

Or. it
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Amendamentul 18
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază rolul esențial pe care îl 
joacă politica UE în domeniul 
transporturilor în promovarea și întărirea 
coeziunii teritoriale, sociale și economice 
în UE și în asigurarea accesibilității 
teritoriale și a conectivității tuturor 
regiunilor UE, inclusiv a regiunilor 
îndepărtate, a regiunilor ultraperiferice, a 
insulelor, a regiunilor periferice, a 
regiunilor montane și frontaliere, precum 
și a zonelor depopulate și slab populate;

Or. es

Amendamentul 19
Daniel Freund

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că politica UE în 
domeniul infrastructurii de transport 
trebuie să se concentreze într-o mai mare 
măsură pe integrarea acestor trei aspecte:
- trebuie să constituie o prioritate 
interconectivitatea între coridoare și 
rețeaua globală și conexiunile 
transfrontaliere;
- intermodalitatea ar trebui să fie o bază 
pentru deciziile privind proiectele și
- interoperabilitatea trebuie să fie o 
condiție pentru cofinanțarea proiectelor 
de transport;

Or. en
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Amendamentul 20
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază cât de important este să 
se promoveze și să se întărească 
mobilitatea inteligentă, interoperabilă, 
sustenabilă, multimodală, favorabilă 
includerii, accesibilă și sigură;

Or. es

Amendamentul 21
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reiterează faptul că acordul 
provizoriu privind regulamentul de 
instituire a Programului InvestEU1conține 
o dispoziție generală – aplicabilă tuturor 
finanțărilor în domeniul transporturilor – 
care garantează că „Proiectele care sunt 
incompatibile cu realizarea obiectivelor 
climatice nu ar trebui să fie eligibile pentru 
sprijinul acordat” și că toate proiectele 
„sunt examinate pentru a vedea dacă au un 
impact asupra mediului, climei sau un 
impact social, iar în caz afirmativ vor fi 
verificate din perspectiva sustenabilității de 
mediu, climatice și sociale”;

4. reiterează faptul că acordul 
provizoriu privind regulamentul de 
instituire a Programului InvestEU1 
cuprinde o dispoziție generală – aplicabilă 
tuturor finanțărilor în domeniul 
transporturilor – care garantează că 
„Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice nu ar 
trebui să fie eligibile pentru sprijinul 
acordat” și că „Proiectele de investiții care 
beneficiază de un sprijin substanțial din 
partea Uniunii, îndeosebi în domeniul 
infrastructurii ar trebui să fie examinate 
de către partenerul care le pune în 
aplicare pentru a vedea dacă au un impact 
asupra mediului, climei sau un impact 
social, iar în caz afirmativ ar trebui să fie 
verificate din perspectiva sustenabilității 
(...)”; reamintește că Fondul InvestEU ar 
trebui să sprijine investițiile care 
contribuie la o mai mare coeziune 
economică, teritorială și socială a Uniunii 
și că, pentru a maximiza impactul și 
valoarea adăugată a sprijinului financiar 
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al UE, este oportun să se maximizeze 
„sinergiile dintre programele relevante 
ale Uniunii în domenii precum 
transporturile, energia și digitalizarea”;

_________________ _________________
1 Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European din 18 aprilie 2019 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
Programului InvestEU (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

1 Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European din 18 aprilie 2019 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
Programului InvestEU (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

Or. en

Amendamentul 22
Mario Furore

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reiterează faptul că acordul 
provizoriu privind regulamentul de 
instituire a Programului InvestEU1conține 
o dispoziție generală – aplicabilă tuturor 
finanțărilor în domeniul transporturilor – 
care garantează că „Proiectele care sunt 
incompatibile cu realizarea obiectivelor 
climatice nu ar trebui să fie eligibile pentru 
sprijinul acordat” și că toate proiectele 
„sunt examinate pentru a vedea dacă au un 
impact asupra mediului, climei sau un 
impact social, iar în caz afirmativ vor fi 
verificate din perspectiva sustenabilității de 
mediu, climatice și sociale”;

4. reiterează faptul că acordul 
provizoriu privind regulamentul de 
instituire a Programului InvestEU1 
cuprinde o dispoziție generală – aplicabilă 
tuturor finanțărilor în domeniul 
transporturilor – care garantează că 
„Proiectele care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice nu ar 
trebui să fie eligibile pentru sprijinul 
acordat” și că toate proiectele „sunt 
examinate pentru a vedea dacă au un 
impact asupra mediului, climei sau un 
impact social, iar în caz afirmativ vor fi 
verificate din perspectiva sustenabilității de 
mediu, climatice și sociale”; subliniază că, 
în cazul în care un stat membru își 
folosește puterile discreționare de a 
transfera fonduri către instrumente 
precum InvestEU, fondurile respective 
rămân în aceeași categorie de regiuni sau 
de teritorii din care provin resursele;

_________________ _________________
1 Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European din 18 aprilie 2019 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului 

1 Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European din 18 aprilie 2019 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului 
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European și al Consiliului de instituire a 
Programului InvestEU (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

European și al Consiliului de instituire a 
Programului InvestEU (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

Or. it

Amendamentul 23
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reiterează faptul că acordul 
provizoriu privind regulamentul de 
instituire a Programului InvestEU1conține 
o dispoziție generală – aplicabilă tuturor 
finanțărilor în domeniul transporturilor – 
care garantează că „Proiectele care sunt 
incompatibile cu realizarea obiectivelor 
climatice nu ar trebui să fie eligibile 
pentru sprijinul acordat” și că toate 
proiectele „sunt examinate pentru a vedea 
dacă au un impact asupra mediului, climei 
sau un impact social, iar în caz afirmativ 
vor fi verificate din perspectiva 
sustenabilității de mediu, climatice și 
sociale”;

4. ia act de faptul că acordul 
provizoriu privind regulamentul de 
instituire a Programului InvestEU1 
cuprinde o dispoziție generală – aplicabilă 
tuturor finanțărilor în domeniul 
transporturilor – care garantează că 
proiectele sunt examinate pentru a evalua 
impactul lor asupra mediului, climei sau 
impactul social;

_________________ _________________
1 Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European din 18 aprilie 2019 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
Programului InvestEU (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

1 Rezoluția legislativă a Parlamentului 
European din 18 aprilie 2019 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
Programului InvestEU (COM(2018)0439 – 
C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

Or. it

Amendamentul 24
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța finalizării 
proiectelor majore de infrastructură aflate 
în desfășurare, inclusiv a proiectelor 
transfrontaliere cum ar fi linia feroviară 
de mare viteză Torino-Lyon și tunelul de 
la baza masivului Brenner; subliniază, în 
acest sens, importanța finalizării acestor 
lucrări la timp, fără întârzieri 
suplimentare;

Or. it

Amendamentul 25
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, 
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că, pe lângă rolul său 
esențial în executarea Fondului european 
pentru investiții strategice (FEIS) și a 
InvestEU, este esențial ca revizuirea 
politicii de transport a Băncii Europene de 
Investiții (BEI), planificată pentru 2020, să 
pregătească terenul pentru o reformă mai 
aprofundată a finanțării oferite de bancă în 
domeniul transporturilor; invită BEI să 
raporteze Parlamentului în timp util cu 
privire la toate etapele revizuirii politicii 
sale în domeniul transporturilor;

5. subliniază că, pe lângă rolul său 
esențial în executarea Fondului european 
pentru investiții strategice (FEIS) și a 
InvestEU, este esențial ca revizuirea 
politicii de transport a Băncii Europene de 
Investiții (BEI), planificată pentru 2020, să 
pregătească terenul pentru o reformă mai 
aprofundată a finanțării oferite de bancă în 
domeniul transporturilor; reamintește că 
BEI a acordat aproximativ 140 miliarde 
EUR sub formă de împrumuturi pentru 
proiecte de transport în perioada 2007-
2018, dintre care aproximativ 80 % se 
referă la infrastructura rutieră [1]; invită 
BEI să raporteze Parlamentului în timp util 
cu privire la toate etapele revizuirii politicii 
sale în domeniul transporturilor;

[1] Curtea de Conturi Europeană — 
analiza preliminară de audit „Drumuri 
care leagă regiuni europene”, p. 9 — 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/AP19_08/AP_CONNECTING_R
OADS_EN.pdf

Or. en
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Amendamentul 26
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că, pe lângă rolul său 
esențial în executarea Fondului european 
pentru investiții strategice (FEIS) și a 
InvestEU, este esențial ca revizuirea 
politicii de transport a Băncii Europene de 
Investiții (BEI), planificată pentru 2020, să 
pregătească terenul pentru o reformă mai 
aprofundată a finanțării oferite de bancă în 
domeniul transporturilor; invită BEI să 
raporteze Parlamentului în timp util cu 
privire la toate etapele revizuirii politicii 
sale în domeniul transporturilor;

5. subliniază că, pe lângă rolul său 
esențial în punerea în execuție a Fondului 
european pentru investiții strategice (FEIS) 
și a InvestEU, este esențial ca revizuirea 
politicii de transport a Băncii Europene de 
Investiții (BEI), planificată pentru 2020, să 
pregătească terenul pentru o reformă mai 
aprofundată a finanțării oferite de bancă în 
domeniul transporturilor; invită BEI să 
raporteze Parlamentului în timp util cu 
privire la toate etapele revizuirii politicii 
sale în domeniul transporturilor; subliniază 
importanța promovării sinergiilor între 
diferitele programe de finanțare și 
utilizarea subvențiilor combinate cu alte 
forme de finanțare, pentru a genera și 
încuraja implicarea capitalului și a 
investițiilor private;

Or. it

Amendamentul 27
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază rolul esențial al 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei în promovarea dezvoltării unei 
rețele transeuropene (TEN-T) de înaltă 
performanță, care este sustenabilă și 
interconectată între domeniile 
transporturilor, energiei și serviciilor 
digitale; reiterează faptul că finalizarea 
rapidă a TEN-T va aduce o contribuție 
semnificativă la coeziunea 
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socioeconomică și teritorială a UE și la 
promovarea obiectivelor de decarbonizare 
ale UE; subliniază că mecanismul 
Conectarea Europei este vital pentru 
investițiile în creșterea sustenabilă pe 
termen lung, în inovare, în coeziune, în 
competitivitate și în crearea de locuri de 
muncă în UE;

Or. es

Amendamentul 28
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este posibil să se 
eficientizeze și mai mult cheltuielile 
efectuate prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) în domeniul 
transporturilor, crescând în continuare 
ponderea finanțării pentru modurile de 
transport cu emisii zero; salută abordarea 
Comisiei, care prevede cofinanțarea 
repunerii în funcțiune a conexiunilor 
feroviare transfrontaliere regionale care au 
fost dezafectate sau abandonate și 
încurajează statele membre, regiunile 
transfrontaliere și Comisia să accelereze 
implementarea acestor proiecte de tip 
ascendent, care contribuie la redeschiderea 
frontierelor în cadrul Uniunii, acolo unde 
aceste frontiere continuă să existe; invită 
Comisia să mărească în mod semnificativ 
suma alocată în cadrul liniei bugetare a 
MIE pentru a finanța restabilirea legăturilor 
feroviare regionale care au fost dezafectate 
sau abandonate; relevă faptul că este 
necesar să se continue într-un ritm mai 
susținut electrificarea infrastructurii 
feroviare și să se asigure punerea în 
funcțiune mai rapidă a Sistemului european 
de management al traficului feroviar 
(ERTMS); relevă faptul că bugetul MIE ar 
trebui să țină seama, de asemenea, de 

6. consideră că este posibil să se 
eficientizeze și mai mult cheltuielile 
efectuate prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) în domeniul 
transporturilor, crescând în continuare 
ponderea finanțării pentru modurile de 
transport cu emisii zero; reamintește că 
MIE este un instrument financiar extrem 
de important și de vital în sectorul 
transporturilor, iar planificarea 
cheltuielilor pe termen scurt și lung ar 
trebui să ia în considerare o abordare 
orientată spre rezultate și să caute o 
valoare adăugată europeană, în special în 
ceea ce privește dezvoltarea și finalizarea 
rețelelor TEN-T centrale și globale; salută 
abordarea Comisiei, care prevede 
cofinanțarea repunerii în funcțiune a 
conexiunilor transfrontaliere regionale care 
au fost dezafectate sau abandonate și 
încurajează statele membre, regiunile 
transfrontaliere și Comisia să accelereze 
implementarea acestor proiecte de tip 
ascendent, care contribuie la redeschiderea 
frontierelor în cadrul Uniunii, acolo unde 
aceste frontiere continuă să existe; invită 
Comisia să mărească în mod semnificativ 
suma alocată în cadrul liniei bugetare a 
MIE pentru a finanța restabilirea legăturilor 
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măsurile de reducere a zgomotului generat 
de transportul feroviar de mărfuri, pentru a 
asigura un sistem de transport de mărfuri 
sustenabil și eficient;

regionale care au fost dezafectate sau 
abandonate; invită Comisia să ia în 
considerare divergențele încă mari în ceea 
ce privește infrastructura de transport din 
întreaga UE; relevă faptul că este necesar 
să se continue într-un ritm mai susținut 
electrificarea infrastructurii feroviare și să 
se asigure punerea în funcțiune mai rapidă 
a Sistemului european de management al 
traficului feroviar (ERTMS); relevă faptul 
că bugetul MIE ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de măsurile de reducere a 
zgomotului generat de transportul feroviar 
de mărfuri, pentru a asigura un sistem de 
transport de mărfuri sustenabil și eficient;

Or. en

Amendamentul 29
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este posibil să se 
eficientizeze și mai mult cheltuielile 
efectuate prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) în domeniul 
transporturilor, crescând în continuare 
ponderea finanțării pentru modurile de 
transport cu emisii zero; salută abordarea 
Comisiei, care prevede cofinanțarea 
repunerii în funcțiune a conexiunilor 
feroviare transfrontaliere regionale care au 
fost dezafectate sau abandonate și 
încurajează statele membre, regiunile 
transfrontaliere și Comisia să accelereze 
implementarea acestor proiecte de tip 
ascendent, care contribuie la 
redeschiderea frontierelor în cadrul 
Uniunii, acolo unde aceste frontiere 
continuă să existe; invită Comisia să 
mărească în mod semnificativ suma 
alocată în cadrul liniei bugetare a MIE 
pentru a finanța restabilirea legăturilor 
feroviare regionale care au fost 
dezafectate sau abandonate; relevă faptul 

6. consideră că este posibil să se 
eficientizeze și mai mult cheltuielile 
efectuate prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) în domeniul 
transporturilor, crescând în continuare 
ponderea finanțării; salută abordarea 
Comisiei, care prevede cofinanțarea 
repunerii în funcțiune a conexiunilor 
feroviare transfrontaliere regionale care au 
fost dezafectate sau abandonate și 
încurajează statele membre, regiunile 
transfrontaliere și Comisia să accelereze 
implementarea acestor proiecte de tip 
ascendent; invită Comisia să majoreze 
cuantumul aferent liniei bugetare MIE; 
relevă faptul că este necesar să se continue 
într-un ritm mai susținut electrificarea 
infrastructurii feroviare și să se asigure 
punerea în funcțiune mai rapidă a 
Sistemului european de management al 
traficului feroviar (ERTMS); relevă faptul 
că bugetul MIE ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de măsurile de reducere a 
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că este necesar să se continue într-un ritm 
mai susținut electrificarea infrastructurii 
feroviare și să se asigure punerea în 
funcțiune mai rapidă a Sistemului european 
de management al traficului feroviar 
(ERTMS); relevă faptul că bugetul MIE ar 
trebui să țină seama, de asemenea, de 
măsurile de reducere a zgomotului generat 
de transportul feroviar de mărfuri, pentru a 
asigura un sistem de transport de mărfuri 
sustenabil și eficient;

zgomotului generat de transportul feroviar 
de mărfuri, pentru a asigura un sistem de 
transport de mărfuri sustenabil și eficient; 
subliniază că este important să se permită 
o rată de cofinanțare de 50 % pentru 
proiectele transfrontaliere;

Or. it

Amendamentul 30
Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este posibil să se 
eficientizeze și mai mult cheltuielile 
efectuate prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) în domeniul 
transporturilor, crescând în continuare 
ponderea finanțării pentru modurile de 
transport cu emisii zero; salută abordarea 
Comisiei, care prevede cofinanțarea 
repunerii în funcțiune a conexiunilor 
feroviare transfrontaliere regionale care au 
fost dezafectate sau abandonate și 
încurajează statele membre, regiunile 
transfrontaliere și Comisia să accelereze 
implementarea acestor proiecte de tip 
ascendent, care contribuie la redeschiderea 
frontierelor în cadrul Uniunii, acolo unde 
aceste frontiere continuă să existe; invită 
Comisia să mărească în mod semnificativ 
suma alocată în cadrul liniei bugetare a 
MIE pentru a finanța restabilirea legăturilor 
feroviare regionale care au fost dezafectate 
sau abandonate; relevă faptul că este 
necesar să se continue într-un ritm mai 
susținut electrificarea infrastructurii 
feroviare și să se asigure punerea în 
funcțiune mai rapidă a Sistemului european 
de management al traficului feroviar 

6. consideră că este posibil să se 
eficientizeze și mai mult cheltuielile 
efectuate prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) în domeniul 
transporturilor, crescând în continuare 
ponderea finanțării pentru modurile de 
transport cu emisii zero; salută abordarea 
Comisiei, care prevede cofinanțarea 
repunerii în funcțiune a conexiunilor 
feroviare transfrontaliere regionale care au 
fost dezafectate sau abandonate și 
încurajează statele membre, regiunile 
transfrontaliere și Comisia să accelereze 
implementarea acestor proiecte de tip 
ascendent, care contribuie la redeschiderea 
frontierelor în cadrul Uniunii, acolo unde 
aceste frontiere continuă să existe; invită 
Comisia să mărească în mod semnificativ 
suma alocată în cadrul liniei bugetare a 
MIE pentru a finanța restabilirea legăturilor 
feroviare regionale care au fost dezafectate 
sau abandonate; relevă faptul că este 
necesar să se continue într-un ritm mai 
susținut electrificarea infrastructurii 
feroviare și să se asigure punerea în 
funcțiune mai rapidă a Sistemului european 
de management al traficului feroviar 
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(ERTMS); relevă faptul că bugetul MIE ar 
trebui să țină seama, de asemenea, de 
măsurile de reducere a zgomotului generat 
de transportul feroviar de mărfuri, pentru a 
asigura un sistem de transport de mărfuri 
sustenabil și eficient;

(ERTMS); relevă faptul că bugetul MIE ar 
trebui să țină seama, de asemenea, de 
măsurile de reducere a zgomotului generat 
de transportul feroviar de mărfuri, pentru a 
asigura un sistem de transport de mărfuri 
sustenabil și eficient; consideră că MIE ar 
trebui să facă mai mult pentru a integra și 
a promova transportul maritim;

Or. fr

Amendamentul 31
Mario Furore

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este posibil să se 
eficientizeze și mai mult cheltuielile 
efectuate prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) în domeniul 
transporturilor, crescând în continuare 
ponderea finanțării pentru modurile de 
transport cu emisii zero; salută abordarea 
Comisiei, care prevede cofinanțarea 
repunerii în funcțiune a conexiunilor 
feroviare transfrontaliere regionale care au 
fost dezafectate sau abandonate și 
încurajează statele membre, regiunile 
transfrontaliere și Comisia să accelereze 
implementarea acestor proiecte de tip 
ascendent, care contribuie la redeschiderea 
frontierelor în cadrul Uniunii, acolo unde 
aceste frontiere continuă să existe; invită 
Comisia să mărească în mod semnificativ 
suma alocată în cadrul liniei bugetare a 
MIE pentru a finanța restabilirea legăturilor 
feroviare regionale care au fost dezafectate 
sau abandonate; relevă faptul că este 
necesar să se continue într-un ritm mai 
susținut electrificarea infrastructurii 
feroviare și să se asigure punerea în 
funcțiune mai rapidă a Sistemului european 
de management al traficului feroviar 
(ERTMS); relevă faptul că bugetul MIE ar 
trebui să țină seama, de asemenea, de 
măsurile de reducere a zgomotului generat 

6. consideră că este posibil să se 
eficientizeze și mai mult cheltuielile 
efectuate prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) în domeniul 
transporturilor, crescând în continuare 
ponderea finanțării pentru modurile de 
transport cu emisii zero; salută abordarea 
Comisiei, care prevede cofinanțarea 
repunerii în funcțiune a conexiunilor 
feroviare transfrontaliere regionale care au 
fost dezafectate sau abandonate și 
încurajează statele membre, regiunile 
transfrontaliere și Comisia să accelereze 
implementarea acestor proiecte de tip 
ascendent, care contribuie la redeschiderea 
frontierelor în cadrul Uniunii, acolo unde 
aceste frontiere continuă să existe; invită 
Comisia să mărească în mod semnificativ 
suma alocată în cadrul liniei bugetare 
pentru MIE pentru a finanța restabilirea 
legăturilor feroviare regionale lipsă, care 
au fost dezafectate sau abandonate, având 
în vedere, în mod prioritar, zonele 
dezavantajate din punct de vedere 
geografic; relevă faptul că este necesar să 
se finalizeze electrificarea infrastructurii 
feroviare și să se asigure punerea în 
funcțiune mai rapidă a Sistemului european 
de management al traficului feroviar 
(ERTMS); relevă faptul că bugetul MIE ar 
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de transportul feroviar de mărfuri, pentru a 
asigura un sistem de transport de mărfuri 
sustenabil și eficient;

trebui să țină seama, de asemenea, de 
măsurile de reducere a zgomotului generat 
de transportul feroviar de mărfuri, pentru a 
asigura un sistem de transport de mărfuri 
sustenabil și eficient;

Or. it

Amendamentul 32
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită o creștere semnificativă a 
liniilor bugetare destinate coeziunii; 
observă, în acest context, că este urgent să 
se intensifice sprijinul acordat regiunilor 
ultraperiferice, în special POSEI 
(programul de opțiuni specifice pentru 
locuri izolate și insulare) și solicită 
crearea unui program POSEI pentru 
transport;

Or. pt

Amendamentul 33
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să prezinte, până 
la sfârșitul anului 2019, o evaluare a 
punerii în aplicare a tuturor proiectelor 
contractate, inclusiv situația actuală și 
previziunile privind finalizarea proiectelor 
și propunerile care să permită atingerea 
unui nivel de 100 % al cheltuielilor, 
inclusiv realocarea de fonduri;

Or. en
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Amendamentul 34
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a investi 
în interconectivitatea insulelor Europei și 
zonelor periferice cu obiectivul de a 
reduce inegalitățile sociale dintre 
regiunile UE prin promovarea integrării 
economice;

Or. en

Amendamentul 35
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită o reorientare a fondurilor 
UE destinate investițiilor publice în 
infrastructura de transport; respinge, în 
acest sens, utilizarea bugetului UE pentru 
parteneriatele public-privat și promovarea 
privatizării și dereglementării sectorului, 
ca în cazul acestor fonduri;

Or. pt

Amendamentul 36
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Comisiei să prezinte, până 
la sfârșitul anului, o evaluare a utilizării 
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fondurilor UE destinate MIE, FC și 
FEDER pentru proiectele din domeniul 
transporturilor, inclusiv a nivelului de 
conformitate cu strategiile de transport și 
cu condiționalitățile ex ante prevăzute în 
acordurile de parteneriat;

Or. en

Amendamentul 37
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită Comisiei să prezinte, până 
la sfârșitul anului 2019, o evaluare a 
situației cheltuirii sumelor alocate 
instrumentelor financiare, previziuni 
privind nivelul final de absorbție și 
propuneri ce urmează a fi aplicate pentru 
a obține un nivel de 100 %, inclusiv 
redirecționarea către alte linii bugetare 
ale MIE;

Or. en

Amendamentul 38
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. solicită Comisiei să prezinte o 
evaluare a utilizării sumelor alocate 
pentru desfășurarea SESAR, situația 
actuală, acțiunile viitoare și contribuția 
proiectelor finanțate din aceste sume la 
implementarea SESAR în statele membre;

Or. en
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Amendamentul 39
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să promoveze 
revitalizarea trenurilor europene de noapte 
confortabile, ca o alternativă sustenabilă la 
zborurile pe distanțe scurte și la deplasarea 
cu automobilul pe distanțe lungi;

7. încurajează Comisia să promoveze 
revitalizarea trenurilor europene de noapte 
confortabile, ca o alternativă posibilă și 
sustenabilă la zborurile pe distanțe scurte și 
la deplasarea cu automobilul pe distanțe 
lungi;

Or. en

Amendamentul 40
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să combine 
cofinanțarea rețelei EuroVelo cu rețeaua 
feroviară globală;

8. invită Comisia să analizeze 
opțiunile privind îmbinările posibile ale 
cofinanțării rețelei EuroVelo cu rețeaua 
feroviară globală;

Or. en

Amendamentul 41
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să combine 
cofinanțarea rețelei EuroVelo cu rețeaua 
feroviară globală;

8. invită Comisia să examineze dacă 
finanțarea rețelei EuroVelo ar putea fi 
îmbinată cu finanțarea rețelei feroviare 
globale;
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Or. it

Amendamentul 42
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că digitalizarea poate 
face ca transportul în UE să fie mai 
favorabil includerii, mai inovator, mai 
interconectat și mai sustenabil; 
reamintește Comisiei cât de important este 
să elaboreze o nouă strategie a UE, ale 
cărei priorități trebuie să fie o tranziție 
echitabilă și recalificarea persoanelor ale 
căror locuri de muncă devin caduce din 
cauza digitalizării sectorului 
transporturilor;

Or. es

Amendamentul 43
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Bill 
Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere că se înregistrează 
în continuare un număr foarte mare de 
decese și de vătămări corporale cauzate de 
accidentele rutiere și că, potrivit 
dispozițiilor din noua Directivă privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere, „Statele membre se asigură că 
necesitățile utilizatorilor vulnerabili ai 
drumurilor sunt luate în considerare”, 
insistă ca statele membre și Comisia să 
acorde în continuare prioritate finanțării 
alocate pentru siguranța pasagerilor în 
diferite mijloace de transport și să se 
concentreze asupra siguranței utilizatorilor 

9. având în vedere că se înregistrează 
în continuare un număr foarte mare de 
decese și de vătămări corporale cauzate de 
accidentele rutiere și că, potrivit 
dispozițiilor din noua Directivă privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere, „Statele membre se asigură că 
necesitățile utilizatorilor vulnerabili ai 
drumurilor sunt luate în considerare”, 
insistă ca statele membre și Comisia să 
acorde în continuare prioritate finanțării 
alocate pentru siguranța pasagerilor în 
diferite mijloace de transport și să se 
concentreze asupra siguranței utilizatorilor 
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vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi 
pietonii, cicliștii și alți utilizatori de 
micromobilitate;

vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi 
pietonii, cicliștii și alți utilizatori de 
micromobilitate; invită Comisia să 
furnizeze statelor membre asistența 
tehnică și administrativă necesară în ceea 
ce privește măsurile de întreținere 
corespunzătoare a drumurilor existente în 
planurile lor globale de transport, în 
vederea creșterii calității și a siguranței 
drumurilor;

Or. en

Amendamentul 44
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere că se înregistrează 
în continuare un număr foarte mare de 
decese și de vătămări corporale cauzate de 
accidentele rutiere și că, potrivit 
dispozițiilor din noua Directivă privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere, „Statele membre se asigură că 
necesitățile utilizatorilor vulnerabili ai 
drumurilor sunt luate în considerare”, 
insistă ca statele membre și Comisia să 
acorde în continuare prioritate finanțării 
alocate pentru siguranța pasagerilor în 
diferite mijloace de transport și să se 
concentreze asupra siguranței utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi 
pietonii, cicliștii și alți utilizatori de 
micromobilitate;

9. având în vedere că se înregistrează 
în continuare un număr foarte mare de 
decese și de vătămări corporale cauzate de 
accidentele rutiere și că, potrivit 
dispozițiilor din noua Directivă privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere, „Statele membre se asigură că 
necesitățile utilizatorilor vulnerabili ai 
drumurilor sunt luate în considerare”, 
insistă ca statele membre și Comisia să 
acorde în continuare prioritate finanțării 
alocate pentru siguranța pasagerilor în 
diferite mijloace de transport și să se 
concentreze asupra siguranței utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi 
pietonii, cicliștii și alți utilizatori de 
micromobilitate, precum și asupra 
transferului modal către mijloace de 
transport mai sigure și mai curate, cum ar 
fi transportul feroviar;

Or. en

Amendamentul 45
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. având în vedere că se înregistrează 
în continuare un număr foarte mare de 
decese și de vătămări corporale cauzate de 
accidentele rutiere și că, potrivit 
dispozițiilor din noua Directivă privind 
gestionarea siguranței infrastructurii 
rutiere, „Statele membre se asigură că 
necesitățile utilizatorilor vulnerabili ai 
drumurilor sunt luate în considerare”, 
insistă ca statele membre și Comisia să 
acorde în continuare prioritate finanțării 
alocate pentru siguranța pasagerilor în 
diferite mijloace de transport și să se 
concentreze asupra siguranței utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi 
pietonii, cicliștii și alți utilizatori de 
micromobilitate;

9. având în vedere că se înregistrează 
în continuare un număr foarte mare de 
decese și de vătămări corporale cauzate de 
accidentele rutiere și noua Directivă 
privind gestionarea siguranței 
infrastructurii rutiere, insistă ca statele 
membre și Comisia să acorde în continuare 
prioritate finanțării alocate pentru siguranța 
pasagerilor în diferite mijloace de transport 
și să se concentreze asupra siguranței 
tuturor utilizatorilor vulnerabili ai 
drumurilor, cum ar fi pietonii, cicliștii, 
persoanele cu handicap și alți utilizatori 
de micromobilitate;

Or. it

Amendamentul 46
Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că o coordonare mai 
strânsă între finanțarea transportului urban 
și planurile de mobilitate urbană durabilă 
(PMUD) este esențială pentru stimularea 
transformării mobilității urbane;

10. consideră că o coordonare mai 
strânsă între finanțarea transportului urban 
și planurile de mobilitate urbană durabilă 
(PMUD) este esențială pentru stimularea 
transformării mobilității urbane; solicită ca 
aceste planuri de mobilitate urbană să 
promoveze multimodalitatea în rândul 
diferitelor moduri de transport 
sustenabile, cu mecanisme 
socioeconomice echilibrate pentru a se 
asigura că nu există nicio discriminare 
împotriva cetățenilor UE;

Or. es
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Amendamentul 47
Julie Lechanteux

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că o coordonare mai 
strânsă între finanțarea transportului urban 
și planurile de mobilitate urbană durabilă 
(PMUD) este esențială pentru stimularea 
transformării mobilității urbane;

10. consideră că o coordonare mai 
strânsă între finanțarea transportului urban 
și planurile de mobilitate urbană durabilă 
(PMUD) este esențială pentru stimularea 
transformării mobilității urbane, 
promovând în același timp crearea și 
protejarea locurilor de muncă pe plan 
local în statele membre în care aceste 
planuri de mobilitate urbană durabilă vor 
fi puse în aplicare;

Or. fr

Amendamentul 48
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. susține că existența unor societăți 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului, al climei, precum și din punct 
de vedere economic și social este posibilă 
numai cu condiția existenței unor politici 
în materie de mobilitate și transport care 
să favorizeze întărirea și utilizarea 
sistemelor de transport public; solicită, în 
acest sens, un sprijin mai mare pentru 
infrastructura de transport, precum și 
pentru promovarea transportului public și 
a mobilității sustenabile; îndeamnă, de 
asemenea, ca finanțarea infrastructurilor 
de transport locale și regionale să nu fie 
neglijată, ci încurajată în mod activ; 
solicită să se țină seama de nevoia 
urgentă de a sprijini astfel de 
infrastructuri de transport în țările 
periferice;
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Or. pt

Amendamentul 49
Pierre Karleskind

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că transportul maritim 
oferă o alternativă la abordarea „totul pe 
șosea”; consideră că dispozițiile din 
Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului 
European și a Consiliului1a care stabilesc 
limite pentru conținutul de sulf al 
combustibililor marini vor spori 
sustenabilitatea acestei forme de transport 
și că încă se mai pot realiza progrese 
suplimentare în ceea ce privește 
decarbonizarea sectorului; ia act de faptul 
că porturile Europei sunt noduri 
multimodale și constituie o poartă de 
intrare pentru mai mult de 90 % din 
importurile de bunuri ale UE; invită 
Comisia să depună mai multe eforturi 
pentru a promova și finanța acest mod de 
transport;
_________________
1a Directiva (UE) 2016/802 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2016 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi (JO L 132, 21.5.2016, 
p. 58).

Or. fr

Amendamentul 50
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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10a. invită Comisia să promoveze 
proiecte de sprijinire a digitalizării în 
porturi, pentru ca serviciile să devină mai 
eficiente pentru întreprinderi și pentru a 
reduce sarcinile administrative, fără a 
renunța la obiectivul de integrare 
durabilă a porturilor cu teritoriile în care 
se află;

Or. it

Amendamentul 51
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază faptul că mecanismele 
de mobilitate urbană trebuie să contribuie 
la reducerea duratei deplasărilor (între 
casă și locul de muncă), asigurarea 
interoperabilității, creșterea atractivității 
transportului public în rândul populației 
și reducerea prevalenței transportului 
privat, promovând, astfel, sustenabilitatea 
ecologică și climatică și dezvoltarea 
societății; consideră că, având în vedere 
diversitatea modurilor de transport în 
comun din zonele metropolitane ale UE 
(unele dintre acestea cu sisteme de 
transport dispersate și cu modalități de 
vânzare de bilete dezorganizate, ceea ce 
face utilizarea acestora mai costisitoare), 
bugetul pe 2020 ar trebui să se 
concentreze asupra problemelor generate 
de modalități complexe de vânzare de 
bilete pentru transportul public și să 
sprijine introducerea unui plan de acțiune 
pentru implementarea unui sistem de 
vânzări de bilete multimodal unic;

Or. pt

Amendamentul 52
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
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Proiect de aviz
Punctul 10 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. Ia act de faptul că, în raportul său 
special1a, Curtea de Conturi a atras 
atenția, în ultimii ani, asupra unei 
utilizări nenecesare, ineficiente și 
nesustenabile a finanțării UE, având în 
vedere scopurile pentru care a fost 
acordată finanțarea respectivă;
_________________
1a „Reglementările adoptate de UE privind 
modernizarea managementului traficului 
aerian au adus o valoare adăugată, însă, 
în mare parte, finanțarea acordată nu era 
necesară”, Raportul special nr. 11/2019, 
ECA; „Transportul maritim în UE: În 
ape tulburi  — multe investiții ineficace și 
nesustenabile”, Raportul special nr. 
23/2016, ECA.

Or. it

Amendamentul 53
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 10 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. evidențiază experiența a peste 50 
de orașe din UE care dispun de sisteme de 
transport public gratuit, având drept 
rezultat un număr mai mare de utilizatori, 
precum și o scădere substanțială a 
traficului de automobile; recomandă 
efectuarea unor studii pentru a evalua 
efectele acestor măsuri asupra unor 
factori cum ar fi variațiile numărului de 
pasageri, timpii de călătorie, numărul de 
accidente rutiere și de victime sau 
impactul asupra schimbărilor climatice; 
subliniază că aceste studii ar trebui să 
ducă la elaborarea unor planuri de 
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acțiune care să faciliteze multiplicarea 
sistemelor de transport public gratuit în 
diferite zone urbane;

Or. pt

Amendamentul 54
Mario Furore

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită să se asigure o mai mare 
transparență a cadrului general al 
finanțării și a evaluării proiectelor, 
acordând o atenție deosebită participării 
cetățenilor la procese transparente de luare 
a deciziilor și monitorizând dezvoltarea 
proiectelor de anvergură care beneficiază 
de un volum total de investiții de peste 1 de 
miliard de EUR;

11. solicită să se asigure o transparență 
totală a cadrului general al finanțării și a 
evaluării proiectelor, acordând o atenție 
deosebită participării cetățenilor la procese 
transparente de luare a deciziilor și 
monitorizând dezvoltarea proiectelor de 
anvergură care beneficiază de un volum 
total de investiții de peste un miliard de 
EUR; consideră că finanțarea ar trebui să 
se concentreze asupra obiectivelor care 
garantează o valoare adăugată reală 
pentru statele membre, în special la nivel 
social și de mediu, și nu ar trebui să fie 
utilizată pentru a finanța proiecte 
cunoscute ca fiind controversate;

Or. it

Amendamentul 55
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită să se asigure o mai mare 
transparență a cadrului general al 
finanțării și a evaluării proiectelor, 
acordând o atenție deosebită participării 
cetățenilor la procese transparente de 
luare a deciziilor și monitorizând 
dezvoltarea proiectelor de anvergură care 

11. solicită să se asigure o transparență 
totală a cadrului general al finanțării și a 
evaluării proiectelor, acordând o atenție 
deosebită la luarea deciziilor și la 
monitorizarea dezvoltării proiectelor de 
anvergură care beneficiază de un volum 
total de investiții de peste 1 de miliard de 
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beneficiază de un volum total de investiții 
de peste 1 de miliard de EUR;

EUR;

Or. ro

Amendamentul 56
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită să se asigure o mai mare 
transparență a cadrului general al finanțării 
și a evaluării proiectelor, acordând o 
atenție deosebită participării cetățenilor la 
procese transparente de luare a deciziilor și 
monitorizând dezvoltarea proiectelor de 
anvergură care beneficiază de un volum 
total de investiții de peste 1 de miliard de 
EUR;

11. solicită să se asigure o mai mare 
transparență a cadrului general al finanțării 
și a evaluării proiectelor, acordând o 
atenție deosebită participării cetățenilor, 
societății civile și ONG-urilor la procese 
transparente de luare a deciziilor și 
monitorizând dezvoltarea proiectelor de 
anvergură care beneficiază de un volum 
total de investiții de peste un miliard de 
EUR;

Or. en

Amendamentul 57
Daniel Freund

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. reamintește că finanțarea politicii 
de coeziune pentru infrastructura de 
transport ar trebui să urmărească 
obiectivul de coeziune economică, socială 
și teritorială prevăzut în tratat; subliniază 
că abordările descentralizate sunt 
importante, iar conectivitatea și 
accesibilitatea zonelor rurale rămâne o 
provocare care trebuie abordată de 
urgență; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că se acordă puțină 
atenție transferului modal în utilizarea 
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Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDR) și a Fondului de 
coeziune; subliniază necesitatea 
decarbonizării fondurilor UE și în ceea ce 
privește sectorul transporturilor; 
recomandă creșterea investițiilor în 
ciclism și mersul pe jos, reiterându-și 
cererea de lungă durată cu privire la 
transparența finanțării UE în sectorul 
transporturilor, în special în ceea ce 
privește resursele de gestionare comune. 
invită Comisia să pună la dispoziție în 
mod cuprinzător informații privind 
proiectele de transport care au primit 
finanțare din partea FEDER și a 
Fondului de coeziune;

Or. en

Amendamentul 58
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. subliniază că este important să se 
abordeze în mod transversal problemele 
legate de dumpingul salarial, de protecția 
socială și de condițiile de muncă ale 
conducătorilor auto din sectorul 
transportului rutier, care, pe lângă faptul 
că reprezintă o formă de concurență 
neloială pe piață, generează, de 
asemenea, îngrijorări serioase cu privire 
la siguranța rutieră;

Or. it

Amendamentul 59
Johan Danielsson

Proiect de aviz
Punctul 12
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Proiectul de aviz Amendamentul

12. reamintește că investițiile publice în 
infrastructură sunt deosebit de sensibile la 
riscurile asociate corupției; subliniază 
importanța garantării unui proces 
transparent și competitiv de achiziții 
publice pentru proiectele de infrastructură 
de transport de mare anvergură finanțate de 
UE; insistă asupra instituirii unor pacte de 
integritate pe care autoritățile contractante 
și ofertanții din cadrul acestor proiecte de 
anvergură să se angajeze să le respecte și în 
temeiul cărora angajamentele lor față de 
cele mai bune practici și de transparență să 
fie monitorizate de părți terțe;

12. reamintește că investițiile publice în 
infrastructură sunt deosebit de sensibile la 
riscurile asociate corupției; subliniază 
importanța garantării unui proces 
transparent și competitiv de achiziții 
publice pentru proiectele de infrastructură 
de transport de mare anvergură finanțate de 
UE; insistă asupra instituirii unor pacte de 
integritate pe care autoritățile contractante 
și ofertanții din cadrul acestor proiecte de 
anvergură să se angajeze să le respecte și în 
temeiul cărora angajamentele lor față de 
cele mai bune practici și de transparență să 
fie monitorizate de părți terțe; subliniază 
că este, de asemenea, important să se țină 
seama de condițiile sociale ale lucrătorilor 
în procedurile de achiziții publice; 
subliniază că, în prezent, întregul sector 
al transporturilor întâmpină dificultăți în 
ce privește recrutarea de personal, iar 
condițiile de muncă trebuie îmbunătățite 
pentru a aborda problemele legate de 
recrutare;

Or. sv

Amendamentul 60
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. reamintește că investițiile publice 
în infrastructură sunt deosebit de 
sensibile la riscurile asociate corupției; 
subliniază importanța garantării unui 
proces transparent și competitiv de achiziții 
publice pentru proiectele de infrastructură 
de transport de mare anvergură finanțate de 
UE; insistă asupra instituirii unor pacte de 
integritate pe care autoritățile contractante 
și ofertanții din cadrul acestor proiecte de 
anvergură să se angajeze să le respecte și în 
temeiul cărora angajamentele lor față de 

12. subliniază importanța garantării 
unui proces transparent și competitiv de 
achiziții publice pentru proiectele de 
infrastructură de transport de mare 
anvergură finanțate de UE; insistă asupra 
instituirii unor pacte de integritate pe care 
autoritățile contractante și ofertanții din 
cadrul acestor proiecte de anvergură să se 
angajeze să le respecte și în temeiul cărora 
angajamentele lor față de cele mai bune 
practici și de transparență să fie 
monitorizate de părți terțe; reamintește că 
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cele mai bune practici și de transparență să 
fie monitorizate de părți terțe;

statele membre au responsabilitatea 
principală de a institui un sistem de 
gestionare, care să urmărească 
asigurarea realizării efective și eficiente a 
proiectelor de investiții și îndeamnă 
Comisia să asigure sprijinul administrativ 
și tehnic necesar pentru a facilita punerea 
lor în aplicare;

Or. en

Amendamentul 61
Mario Furore

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. reamintește că investițiile publice în 
infrastructură sunt deosebit de sensibile la 
riscurile asociate corupției; subliniază 
importanța garantării unui proces 
transparent și competitiv de achiziții 
publice pentru proiectele de infrastructură 
de transport de mare anvergură finanțate de 
UE; insistă asupra instituirii unor pacte de 
integritate pe care autoritățile contractante 
și ofertanții din cadrul acestor proiecte de 
anvergură să se angajeze să le respecte și în 
temeiul cărora angajamentele lor față de 
cele mai bune practici și de transparență să 
fie monitorizate de părți terțe;

12. reamintește că investițiile publice în 
infrastructură sunt deosebit de sensibile la 
riscurile asociate corupției; subliniază 
insistența privind garantarea unui proces 
transparent și competitiv de achiziții 
publice pentru proiectele de infrastructură 
de transport de mare anvergură finanțate de 
UE; insistă asupra instituirii unor pacte de 
integritate pe care autoritățile contractante 
și ofertanții din cadrul acestor proiecte de 
anvergură să se angajeze să le respecte și în 
temeiul cărora angajamentele lor față de 
cele mai bune practici și de transparență să 
fie monitorizate de părți terțe;

Or. it

Amendamentul 62
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază importanța proiectelor 
care promovează promovarea turismului, 
un sector care contribuie în mod 
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semnificativ la PIB-ul statelor membre;

Or. it

Amendamentul 63
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. reiterează necesitatea unei agenții 
puternice a Uniunii Europene pentru 
siguranța aviației (EASA), care să 
dispună de un nivel adecvat de finanțare 
pentru a asigura și a avea un rol de lider, 
la nivel mondial, în ce privește siguranța-
securitatea cetățenilor UE (de exemplu, 
provocările noilor tehnologii, 
amenințările cibernetice, bruierea GNSS), 
precum și sustenabilitatea ecologică a 
sectorului transportului aerian prin 
îmbunătățirea amprentei sale de mediu 
(mai puțin zgomot și emisii, 
decarbonizare, economia circulară), 
promovarea protecției mediului (măsuri 
de atenuare), dezvoltarea unor tehnologii 
inovatoare și sustenabile (drone, aeronave 
electrice și hibride, combustibili 
sustenabili pentru aviație), un program de 
etichetare ecologică și mobilitate 
multimodală (de exemplu, interconectarea 
la/între infrastructura feroviară și cea 
aeroportuară);

Or. en

Amendamentul 64
Elena Kountoura

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. regretă că bugetul nu include 
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turismul ca domeniu de politică individual 
și își reiterează solicitarea ca o secțiune 
din următorul cadru financiar să fie 
dedicată exclusiv turismului; subliniază 
că statele membre se confruntă cu 
provocări comune în sectorul turismului, 
inclusiv gestionarea crizelor, concurența 
din partea țărilor terțe, sustenabilitatea 
activităților turistice, întărirea 
comunităților locale și izolate și tranziția 
către o economie fără emisii de carbon, și 
că, prin urmare, politicile europene 
comune aduc o valoare adăugată 
substanțială;

Or. el

Amendamentul 65
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. invită Comisia să adopte o 
abordare orientată într-o mai mare 
măsură spre rezultate, să urmărească o 
valoare adăugată europeană și să se 
concentreze mai mult pe obiectivele 
politice, definind criteriile de selecție a 
proiectelor-pilot și a acțiunilor 
pregătitoare și reamintește importanța 
punerii lor corecte în aplicare;

Or. en

Amendamentul 66
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13 a. Reamintește că investițiile publice 
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în transport rutier, pe cale ferată, aeriană 
și navală, influențează pozitiv piața 
internă și economia europeană care 
trebuie să devină lider mondial;

Or. ro

Amendamentul 67
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 13 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13b. regretă faptul că sarcinile extinse 
ale agențiilor UE din domeniul 
transporturilor — EASA, EMSA și ERA 
— nu au fost luate în considerare în 
cadrul bugetului pe 2020, în timp ce 
nevoile sporite de resurse financiare și 
umane ar trebui să fie luat în considerare 
pentru a asigura îndeplinirea integrală a 
sarcinilor care le revin;

Or. en

Amendamentul 68
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 13 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13c. consideră că sectorul turismului 
este legat în foarte mare măsură de 
sectorul transporturilor și, prin urmare, 
ar trebui creată o finanțare specifică și 
dedicată în cadrul unei linii bugetare 
separate; subliniază importanța și 
impactul economic al acesteia asupra 
creșterii, competitivității, ocupării forței 
de muncă și dezvoltării sociale;
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Or. en


