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Amendamentul 588
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera a

Textul propus de Comisie

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare 
(STI, ERTMS și RIS)

Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Amendamentul Parlamentului

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare 
(STI, ERTMS și creșterea 
interoperabilității feroviare, RIS și
VTMIS)

Management și servicii inovatoare Porturi, aeroporturi ale rețelei primare și
autostrăzi maritime

Or. en

Justificare

Interoperabilitatea este un element esențial pentru buna funcționare a pieței interne, în 
special în sectorul feroviar. Întrucât sunt elemente esențiale ale sistemului de transport al 
UE, autostrăzile maritime și VTMIS ar trebui incluse în prioritățile orizontale.

Amendamentul 589
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera a

Textul propus de Comisie

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR
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Management și servicii inovatoare Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare 
(STI, ERTMS și RIS)

Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Amendamentul Parlamentului

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare 
(STI, ERTMS și RIS)

Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Reducerea la sursă a zgomotului Modernizarea vagoanelor feroviare de 
marfă în trenuri silențioase de marfă

Or. en

Justificare

Reducerea la sursă a zgomotului provocat de transportul de marfă pe căile ferate are ca 
rezultat reducerea semnificativă a investițiilor în infrastructura feroviară.

Amendamentul 590
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera a

Textul propus de Comisie

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare 
(STI, ERTMS și RIS)

Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Amendamentul Parlamentului

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare 
(STI, ERTMS și RIS), precum și a 
combustibililor alternativi, inclusiv a 
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infrastructurii de aprovizionare necesare
Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Or. de

Justificare

Unul dintre obiectivele politicii europene în domeniul transporturilor este acela de a 
promova sistemele de propulsie alternativă a vehiculelor. Prin urmare, condițiile prealabile 
pentru realizarea acestui obiectiv ar trebui incluse în prioritățile orizontale ale rețelei 
primare și ar trebui să se asigure mai multe oportunități de cofinanțare a infrastructurii 
necesare de-a lungul coridoarelor din rețeaua principală. Acest lucru este esențial dacă se 
dorește ca mijloacele alternative de propulsie să fie utilizate la scară europeană.

Amendamentul 591
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera a

Textul propus de Comisie

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare 
(STI, ERTMS și RIS)

Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Amendamentul Parlamentului

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare Sisteme de gestionare a traficului rutier, 
feroviar și pe căile navigabile interioare și 
maritime (STI, ERTMS, RIS, VTMIS și 
servicii maritime electronice)

Management și servicii inovatoare Porturi, autostrăzi maritime și aeroporturi 
ale rețelei primare

Or. en

Justificare

Întrucât autostrăzile maritime, VTMIS și serviciile maritime electronice sunt elemente 
esențiale ale sistemului de transport al UE, acestea ar trebui incluse în prioritățile orizontale.
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Amendamentul 592
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera a

Textul propus de Comisie

Management și servicii 
inovatoare

Cerul unic european – SESAR

Management și servicii 
inovatoare

Sisteme de gestionare a traficului rutier, feroviar și 
pe căile navigabile interioare (STI, ERTMS și RIS)

Management și servicii 
inovatoare

Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Amendamentul Parlamentului

Management și servicii 
inovatoare

Cerul unic european – SESAR 

Management și servicii 
inovatoare

Sisteme de gestionare a traficului rutier, feroviar și 
pe căile navigabile interioare (STI, ERTMS, RIS și 
VTMIS)

Management și servicii 
inovatoare

Porturi și aeroporturi ale rețelei primare, precum și 
autostrăzi maritime

Tehnologii noi și inovare Tehnologii noi și inovare în conformitate cu 
articolul 39 literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) 
nr. XXXX/2012 [Orientările TEN-T]

Or. en

Amendamentul 593
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera a

Textul propus de Comisie

Management și servicii 
inovatoare

Cerul unic european – SESAR

Management și servicii 
inovatoare

Sisteme de gestionare a traficului rutier, feroviar și 
pe căile navigabile interioare (STI, ERTMS și RIS)
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Management și servicii 
inovatoare

Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Amendamentul Parlamentului

Management și servicii 
inovatoare

Cerul unic european – SESAR

Management și servicii 
inovatoare

Sisteme de gestionare a traficului rutier, feroviar și 
pe căile navigabile interioare (STI, ERTMS și RIS), 
precum și a infrastructurii tehnologice inovatoare

Management și servicii 
inovatoare

Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Or. de

Justificare

Promovarea inovării ar trebui considerată drept prioritate orizontală, inclusiv în cazurile 
care privesc sectorul transporturilor. Ca urmare a acestei abordări, în special atunci când 
scopul este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, ar trebui prevăzute mijloace care să 
permită dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu combustibili alternativi de-a lungul 
coridoarelor principale.

Amendamentul 594
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera a

Textul propus de Comisie

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare Sisteme de management al traficului 
feroviar, rutier și pe căile navigabile 
interioare (STI, ERTMS și RIS)

Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Amendamentul Parlamentului

Management și servicii inovatoare Cerul unic european – SESAR

Management și servicii inovatoare Sisteme de management al traficului 
feroviar, rutier și pe căile navigabile 
interioare (STI, ERTMS și RIS)

Management și servicii inovatoare Porturi și aeroporturi ale rețelei primare și 
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globale

Or. ro

Amendamentul 595
Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Judith A. Merkies, Kathleen Van 
Brempt, Jim Higgins

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera a

Textul propus de Comisie

Management și servicii 
inovatoare

Cerul unic european – SESAR

Management și servicii 
inovatoare

Sisteme de gestionare a traficului rutier, feroviar și 
pe căile navigabile interioare (STI, ERTMS și RIS)

Management și servicii 
inovatoare

Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Amendamentul Parlamentului

Management și servicii 
inovatoare

Cerul unic european – SESAR

Management și servicii 
inovatoare

Sisteme de management al traficului feroviar, rutier 
și pe căile navigabile interioare (STI, ERTMS și 
RIS), infrastructură pentru aprovizionarea cu 
energie alternativă și, în special, cu energie cu 
emisii reduse sau inexistente de carbon pentru 
transporturi

Management și servicii 
inovatoare

Porturi și aeroporturi ale rețelei primare

Or. en

Amendamentul 596
Tanja Fajon

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor –Ljubljana – Koper/Triest

Or. en

Justificare

Coridorul baltic – adriatic ar trebui să fie aliniat cu coridorul feroviar de transport de marfă 
[Regulamentul (UE) nr. 913/2010 din 22 septembrie 2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv], 
astfel considerând portul Koper drept unul dintre porturile din nordul Mării Adriatice care 
cooperează prin intermediul North Adriatic Port Association (NAPA).

Amendamentul 597
Carlo Fidanza, Antonio Cancian, David-Maria Sassoli, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena
Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna –
Ancona

Or. it
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Amendamentul 598
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena
Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor –Ljubljana – Koper/Triest

Or. sl

Amendamentul 599
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Viena – Sopron – Szombathely –
Koprivnica – Zagreb – Rijeka/Koper

Or. en

Amendamentul 600
Jelko Kacin
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Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor –Ljubljana – Koper/Triest

Or. en

Justificare

Coridorul baltic – adriatic ar trebui aliniat cu coridorul feroviar de transport de marfă 
[Regulamentul (UE) nr. 913/2010 din 22 septembrie 2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv], 
astfel considerând portul Koper drept unul dintre porturile din nordul Mării Adriatice care 
cooperează prin intermediul North Adriatic Port Association (NAPA).

Amendamentul 601
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada, Piotr Borys, Sławomir Witold Nitras, Andrzej 
Grzyb, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Jacek Protasiewicz, 
Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Zwiefka

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena
Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Graz –Ljubljana –Koper/T
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Szczecin/Świnoujście – Poznań/Zielona 
Góra – Wrocław – Ostrava

Or. en

Justificare

Consiliul sprijină deja includerea coridorului Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław –
Ostrava în Coridorul baltic – adriatic. Întrucât coridoarele rețelei primare sunt multimodale 
(articolul 48), coridorul feroviar de transport de marfă Szczecin/Świnoujscie – Zielona Góra 
– Wrocław (CE 59) ar trebui să fie de asemenea inclus. Conexiunea feroviară 
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław (E 59) este utilizată preponderent de trenurile de 
călători.

Amendamentul 602
Bogusław Liberadzki, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Sławomir Witold Nitras

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Graz –Ljubljana –Koper/T

Szczecin/Świnoujście  Poznań  Wrocław 
Ostrava

Or. en

Justificare

Consiliul sprijină deja includerea coridorului Szczecin/Świnoujście  Poznań  Wrocław 
Ostrava în Coridorul baltic – adriatic.

Amendamentul 603
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
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Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena
Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor –Ljubljana – Koper/Triest

Or. en

Justificare

Coridorul baltic – adriatic ar trebui aliniat cu coridorul feroviar de transport de marfă 
[Regulamentul (UE) nr. 913/2010 din 22 septembrie 2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv], 
astfel considerând portul primar Koper drept unul dintre porturile din nordul Mării Adriatice 
care cooperează prin intermediul North Adriatic Port Association (NAPA) și singurul port 
identificat în prealabil din Slovenia. Secțiunea transfrontalieră Graz – Maribor – Pragersko 
este doar transferată din lista intitulată „Alte secțiuni” la coridorul baltic – adriatic.

Amendamentul 604
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Veneția – Bologna – Ravenna
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Graz –Ljubljana –Koper/T
Szczecin/Świnoujście – Poznań/Zielona 
Góra – Wrocław – Ostrava

Or. en

Justificare

Consiliul sprijină deja includerea Szczecin/Swinoujscie – Poznan – Wroclaw – Ostrava în 
Coridorul baltic – adriatic. Întrucât coridoarele rețelei primare sunt multimodale 
(articolul 48), coridorul feroviar de transport de marfă Szczecin/Świnoujscie – Zielona Góra 
– Wrocław (CE 59) ar trebui să fie de asemenea inclus. Conexiunea feroviară 
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław (E 59) este utilizată preponderent de trenurile de 
călători.

Amendamentul 605
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1

Textul propus de Comisie

Tronsoane identificate în 
prealabil

Mod Descriere/date

Helsinki – Tallinn Porturi, AM (autostrăzi 
maritime)

interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale și a
interconexiunilor între 
acestea, AM (inclusiv 
capacități de spargere a 
gheții)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia

Feroviar studii (detaliate) pentru o 
nouă linie cu ecartament 
UIC integral 
interoperabilă; lucrările 
pentru noua linie 
programate să înceapă
înainte de 2020; 
interconexiuni feroviar –
aeroporturi/porturi

Gdynia – Katowice Feroviar modernizare
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Gdynia, Gdansk Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Varșovia –Katowice Feroviar modernizare

Katowice – Ostrava –
Brno – Viena & Katowice 
– Žilina – Bratislava –
Viena

Feroviar modernizare, în special a 
tronsoanelor 
transfrontaliere PL-CZ, 
PL-SK și SK-AT; 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Viena – Graz – Klagenfurt 
– Udine – Veneția –
Ravenna

Feroviar modernizare și lucrări în 
curs de desfășurare; 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Triest, Veneția, Ravenna Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Amendamentul Parlamentului

Tronsoane identificate în 
prealabil

Mod Descriere/date

Helsinki – Tallinn Porturi, AM (autostrăzi 
maritime)

interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale și a 
interconexiunilor între 
acestea, AM (inclusiv 
capacități de spargere a 
gheții)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Varșovia

Feroviar studii (detaliate) pentru o 
nouă linie cu ecartament 
UIC integral 
interoperabilă; lucrările 
pentru noua linie 
programate să înceapă 
înainte de 2020; 
interconexiuni feroviar –
aeroporturi/porturi

Gdynia – Katowice Feroviar modernizare
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Gdynia, Gdansk Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Varșovia –Katowice Feroviar modernizare

Katowice – Ostrava –
Brno – Viena & Katowice 
– Žilina – Bratislava –
Viena

Feroviar modernizare, în special a 
tronsoanelor 
transfrontaliere PL-CZ, 
PL-SK și SK-AT; 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Viena – Graz – Klagenfurt 
– Udine – Veneția –
Ravenna

Feroviar modernizare și lucrări în 
curs de desfășurare; 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Graz – Maribor –
Pragersko

Feroviar studii și lucrări pentru o 
a doua linie

Triest, Veneția, Ravenna, 
Koper

Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Or. sl

Justificare

V Baltsko - jadranski koridor se vključi povezava Gradec-Maribor-Pragersko ter pristanišče 
Koper, s čemer se potek koridorja uskladi s potekom tovornega koridora skladno z Uredbo
(EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22 september o evropskem 
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Jedrno pristanišče Koper je s tem v 
koridorjih IPE obravnavano enakopravno z preostalimi pristanišči Združenja severno 
jadranskih pristanišč (NAPA). Predlog ne spreminja navor odsekov, ki je vključen v prilogo 
IPE, saj je zadevna povezava Gradec-Maribor-Pragersko zgolj premeščena iz seznama 
"drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije.

Amendamentul 606
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândurile 2 a-b (noi)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Klaipėda – Kaunas Feroviar modernizare, 
interconexiuni portuare, 
AM

Coridorul Via Baltica Rutier modernizare (EE, LV, 
LT,PL)

Or. en

Amendamentul 607
Jan Březina

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 6

Textul propus de Comisie

Katowice – Ostrava –
Brno – Viena & Katowice 
– Žilina – Bratislava –
Viena

Feroviar modernizare, în special a 
tronsoanelor 
transfrontaliere PL-CZ, 
PL-SK și SK-AT; 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Amendamentul Parlamentului

Katowice – Ostrava –
Brno – Viena & Katowice 
– Žilina – Bratislava –
Viena

Feroviar modernizare, în special a 
tronsoanelor 
transfrontaliere PL-CZ, 
PL-SK, CZ-AT, SK-AT, 
nodul feroviar Brno și 
linia Brno – Přerov; 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Or. cs
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Justificare

Brno se află la intersecția a două coridoare (coridorul baltic – adriatic și coridorul 
Hamburg – Roztoky – Burgas/frontiera turcă – Pireu – Nicosia) și, prin urmare, includerea 
modernizării nodului său feroviar și a tronsonului transfrontalier CZ-AT este esențială pentru 
funcționarea rețelei primare. Modernizarea liniei Brno – Přerov este inclusă pe hartă în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 [Orientările TEN-T] și, prin urmare, ar trebui 
să fie menționată și aici.

Amendamentul 608
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 7

Textul propus de Comisie

Katowice – Ostrava –
Brno – Viena & Katowice 
– Žilina – Bratislava –
Viena

Feroviar modernizare, în special a 
tronsoanelor 
transfrontaliere PL-CZ, 
PL-SK și SK-AT; 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Amendamentul Parlamentului

Katowice – Ostrava –
Viena & Katowice –
Žilina – Bratislava –
Viena

Feroviar modernizare, în special a 
tronsoanelor 
transfrontaliere PL-CZ, 
PL-SK și SK-AT; 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Or. en

Amendamentul 609
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 8
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Textul propus de Comisie

Viena – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Veneția – Ravenna

Feroviar modernizare și lucrări în 
curs de desfășurare: 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Amendamentul Parlamentului

Viena – Wiener Neustadt 
– Sopron – Szombathely 
– Koprivnica – Zagreb –
Koper/Rijeka

Feroviar modernizare și lucrări în 
curs de desfășurare: 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Or. en

Justificare

Deoarece termenul-limită din 2030 specificat pentru punerea în aplicare a rețelei primare nu 
poate fi respectat pentru conexiunea alternativă dintre Wiener Neustadt și Graz, în consecință 
sunt alese soluții mai eficiente, cum ar fi conexiunea via Sopron și Szombathely, unde pot fi 
utilizate infrastructurile existente. Această conexiune ar face legătura la nivel transfrontalier 
nu numai între două orașe, ci între două regiuni întregi. În plus, acest lucru ar garanta 
integrarea Croației în rețeaua primară.

Amendamentul 610
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 8

Textul propus de Comisie

Viena – Graz – Klagenfurt 
– Udine – Veneția –
Ravenna

Feroviar modernizare și lucrări în 
curs de desfășurare;
dezvoltarea (în 
continuare) a
platformelor multimodale

Amendamentul Parlamentului

Viena – Graz – Klagenfurt 
– Udine – Veneția –
Ravenna

Feroviar modernizare și lucrări în 
curs de desfășurare la 
liniile existente; 
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raționalizarea 
platformelor multimodale 
existente

Or. en

Justificare

Deja se desfășoară lucrări și investiții semnificative în liniile convenționale de cale ferată 
existente, în vreme ce terminalele actuale trebuie să fie raționalizate ca reacție la scăderea 
cererii de pe piață și la reducerea fluxurilor de trafic de marfă.

Amendamentul 611
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Ravenna – Ancona Feroviar modernizare

Or. en

Amendamentul 612
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Graz – Maribor –
Pragersko

Feroviar studii și lucrări pentru o 
a doua linie

Or. en
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Justificare

Coridorul baltic – adriatic ar trebui aliniat cu coridorul feroviar de transport de marfă 
[Regulamentul (UE) nr. 913/2010 din 22 septembrie 2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv], 
astfel considerând portul Koper drept unul dintre porturile din nordul Mării Adriatice care 
cooperează prin intermediul North Adriatic Port Association (NAPA).

Amendamentul 613
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Graz – Maribor –
Pragersko

Feroviar studii și lucrări pentru o 
a doua linie 

Or. en

Justificare

Coridorul baltic – adriatic ar trebui aliniat cu coridorul feroviar de transport de marfă 
[Regulamentul (UE) nr. 913/2010 din 22 septembrie 2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv], 
astfel considerând portul primar Koper drept unul dintre porturile din nordul Mării Adriatice 
care cooperează prin intermediul North Adriatic Port Association (NAPA) și singurul port 
identificat în prealabil din Slovenia. Secțiunea transfrontalieră Graz – Maribor – Pragersko 
este doar transferată din lista intitulată „Alte secțiuni” la coridorul baltic – adriatic.

Amendamentul 614
Tanja Fajon

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 9

Textul propus de Comisie

Triest, Veneția, Ravenna Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
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continuare) a platformelor 
multimodale

Amendamentul Parlamentului

Koper, Triest, Veneția, 
Ravenna

Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Or. en

Justificare

Coridorul baltic – adriatic ar trebui aliniat cu coridorul feroviar de transport de marfă 
[Regulamentul (UE) nr. 913/2010 din 22 septembrie 2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv], 
astfel considerând portul Koper drept unul dintre porturile din nordul Mării Adriatice care 
cooperează prin intermediul North Adriatic Port Association (NAPA).

Amendamentul 615
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 9

Textul propus de Comisie

Triest, Veneția, Ravenna Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Amendamentul Parlamentului

Triest, Veneția, Ravenna, 
Koper

Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Or. en

Justificare

Coridorul baltic – adriatic ar trebui aliniat cu coridorul feroviar de transport de marfă 
[Regulamentul (UE) nr. 913/2010 din 22 septembrie 2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv], 
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astfel considerând portul Koper drept unul dintre porturile din nordul Adriaticii care 
cooperează prin intermediul North Adriatic Port Association (NAPA).

Amendamentul 616
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 9

Textul propus de Comisie

Triest, Veneția, Ravenna Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Amendamentul Parlamentului

Triest, Veneția, Ravenna, 
Koper

Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a platformelor 
multimodale

Or. en

Justificare

Coridorul baltic – adriatic ar trebui aliniat cu coridorul feroviar de transport de marfă 
[Regulamentul (UE) nr. 913/2010 din 22 septembrie 2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv], 
astfel considerând portul primar Koper drept unul dintre porturile din nordul Mării Adriatice 
care cooperează prin intermediul North Adriatic Port Association (NAPA) și singurul port 
identificat în prealabil din Slovenia. Secțiunea transfrontalieră Graz – Maribor – Pragersko 
este doar transferată din lista intitulată „Alte secțiuni” la coridorul baltic – adriatic.

Amendamentul 617
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 9

Textul propus de Comisie

Triest, Veneția, Ravenna Feroviar interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
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continuare) a
platformelor multimodale

Amendamentul Parlamentului

Triest, Veneția, Ravenna Feroviar interconexiuni portuare, 
raționalizarea
platformelor multimodale 
și a legăturilor feroviare 
convenționale

Or. en

Justificare

Trebuie să se acorde atenție provocării presupuse de interconexiunea între porturi și 
dezvoltării sinergiilor care fac legătura dintre acestea și fluxurile de trafic feroviar de marfă.

Amendamentul 618
Tanja Fajon

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Graz – Maribor –
Pragersko

Feroviar studii și lucrări pentru o 
a doua linie

Or. en

Justificare

Coridorul baltic – adriatic ar trebui aliniat cu coridorul feroviar de transport de marfă 
[Regulamentul (UE) nr. 913/2010 din 22 septembrie 2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv], 
astfel considerând portul Koper drept unul dintre porturile din nordul Mării Adriatice care 
cooperează prin intermediul North Adriatic Port Association (NAPA).
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Amendamentul 619
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Ancona Porturi interconexiuni portuare, 
dezvoltarea (în 
continuare) a 
platformelor multimodale

Or. en

Amendamentul 620
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Wrocław Poznań 
Szczecin/Świnoujście

Feroviar lucrări 

Or. en

Justificare

Consiliul sprijină deja includerea coridorului Szczecin/Świnoujście  Poznań  Wrocław 
Ostrava în coridorul baltic adriatic.

Amendamentul 621
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada

Propunere de regulament
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Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Wrocław –
Poznań/Zielona Góra –
Szczecin/Świnoujście

Feroviar lucrări 

Or. en

Justificare

Consiliul sprijină deja includerea coridorului Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław –
Ostrava în coridorul baltic – adriatic. Întrucât coridoarele rețelei primare sunt multimodale 
(articolul 48), coridorul feroviar de transport de marfă Szczecin/Świnoujscie – Zielona Góra 
– Wrocław (CE 59) ar trebui să fie de asemenea inclus. Conexiunea feroviară 
Szczecin/Świnoujście  Poznań  Wrocław (E 59) este utilizată preponderent de trenurile de 
călători.

Amendamentul 622
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 1 – rândul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Świnoujście, Szczecin Porturi interconexiuni portuare

Or. en

Amendamentul 623
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexa I – Partea I – punctul 2 – titlu



AM\915491RO.doc 27/95 PE497.891v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Varșovia – Berlin –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands

2. Varșovia – Berlin – Anvers/Rotterdam –
Felixstowe – Midlands

Or. en

Amendamentul 624
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Frontiera BY – Varșovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hanovra –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontiera UA – Lublin – Varșovia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hanovra – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Amendamentul 625
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 2 – rândul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Frontiera UA – Lublin –
Varșovia – Poznań –
frontiera DE

Feroviar modernizarea liniei 
existente, studii de 
extindere

Or. en
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Amendamentul 626
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 2 – rândul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Rhine-Waal-
Noordzeekanaal

Căi navigabile interioare conexiuni multimodale

Or. en

Amendamentul 627
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 2 – rândul 5

Textul propus de Comisie

Ecluzele din Amsterdam Căi navigabile interioare studii în curs de 
desfășurare

Amendamentul Parlamentului

Ecluzele din Amsterdam 
și noua ecluză maritimă 
Amsterdam Rijnkanaal-
IJmuiden

Căi navigabile interioare studii în curs de 
desfășurare, port; inclusiv 
modernizarea ecluzei 
Beatrix

Or. en

Amendamentul 628
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Zaragoza –
Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Veneția – Ljubljana –
Budapesta – frontiera UA

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Veneția – Ljubljana –
Budapesta – frontiera UA

Or. es

Justificare

Principala platformă logistică din Peninsula Iberică, care se află în Zaragoza, trebuie să fie 
adăugată.

Amendamentul 629
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona
Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Veneția – Ljubljana –
Budapesta – frontiera UA

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Veneția – Ljubljana –
Budapesta – frontiera UA

Barcelona/Valencia – Livorno/Pisa –
Florența

Or. it

Amendamentul 630
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Propunere de regulament
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Anexă – partea I – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Veneția – Ljubljana –
Budapesta – frontiera UA

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Veneția – Ljubljana –
Budapesta – frontiera UA

Livorno/Pisa – Grosseto – Siena – Arezzo 
– Fano – Ancona

Or. it

Amendamentul 631
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona
Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Veneția – Ljubljana –
Budapesta – frontiera UA

Tarragona – Barcelona – Perpignan –
Marsilia – Lyon – Torino – Milano –
Veneția – Ljubljana – Budapesta –
frontiera UA

Or. fr

Amendamentul 632
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 5

Textul propus de Comisie

Barcelona Portuar interconectarea căilor 
ferate cu portul și 
aeroportul
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Amendamentul Parlamentului

Barcelona Portuar interconectarea căilor 
ferate cu portul 
(construcția de noi căi de 
acces) și aeroportul

Or. en

Amendamentul 633
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 6

Textul propus de Comisie

Barcelona – Perpignan Feroviar tronson transfrontalier, 
lucrări în curs de 
desfășurare, o nouă linie 
finalizată până în 2015, 
modernizarea liniei 
existente

Amendamentul Parlamentului

Barcelona – Perpignan Feroviar tronson transfrontalier, 
lucrări în curs de 
desfășurare, o nouă linie 
finalizată până în 2015, 
modernizarea liniei 
existente; introducerea 
UIC pe linia iberică 
existentă prin Port Bou;
adaptarea liniei la trenuri 
cu o lungime de 750 de 
metri; dezvoltarea de 
platforme intermodale și 
conexiunea cu rețeaua 
feroviară pe ecartamentul 
UIC + iberic

Or. en
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Amendamentul 634
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Madrid – Zaragoza –
Barcelona

Feroviar modernizarea liniilor 
existente: introducerea 
UIC pe linia iberică 
existentă; adaptarea 
liniei principale și a 
liniilor secundare la 
trenuri cu o lungime de 
750 de metri; dezvoltarea 
de platforme intermodale 
și conexiunea cu rețeaua 
feroviară pe ecartamentul 
UIC + iberic

Or. en

Amendamentul 635
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Lyon – Avignon –
Marsilia (via Miramas și 
Fos)

Feroviar modernizare

Or. fr
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Amendamentul 636
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 8

Textul propus de Comisie

Lyon – Torino Feroviar tronson transfrontalier,
lucrările la tunelul de 
bază urmează să fie 
lansate înainte de 2020;
studii pentru căi de acces

Amendamentul Parlamentului

Lyon – Torino Feroviar tronson transfrontalier,
inclusiv traiectoria 
istorică, studii pentru căi 
de acces

Or. en

Justificare

Termenul-limită din 2030 specificat pentru punerea în aplicare a rețelei primare nu poate fi 
respectat pentru această conexiune. În consecință, sunt alese soluții mai eficiente: 
infrastructura existentă, modernizată deja, este folosită la o optime din capacitatea sa și, prin 
urmare, poate fi utilizată pentru a aduce beneficii economice UE și statelor membre.

Amendamentul 637
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 8

Textul propus de Comisie

Lyon – Torino Feroviar tronson transfrontalier, 
lucrările la tunelul de 
bază urmează să fie 
lansate înainte de 2020; 
studii pentru căi de acces

Amendamentul Parlamentului

Lyon – Torino Feroviar modernizarea 
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tronsonului
transfrontalier existent

Or. en

Justificare

În 2011 s-au efectuat deja lucrări de îmbunătățire a ecartamentului din tuneluri și a 
gabaritului în numele FS și SNCF, cu un cost de peste 400 de milioane EUR: modernizarea 
suplimentară a căilor de acces și a nodurilor feroviare urbane ar putea fi cofinanțată de 
MCE.

Amendamentul 638
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 10

Textul propus de Comisie

Brescia – Veneția – Triest Feroviar lucrările urmează să 
înceapă înainte de 2014, 
pe mai multe tronsoane

Amendamentul Parlamentului

Brescia – Veneția – Triest Feroviar lucrările urmează să 
înceapă înainte de 2014, 
pe mai multe tronsoane în 
sinergie cu acțiunile de 
modernizare întreprinse 
pentru suprapunerea 
secțiunilor ca și în 
coridorul 1

Or. en

Justificare

Trebuie să fie asigurată sinergia care evită dublarea investițiilor și a cheltuielilor.

Amendamentul 639
Tanja Fajon
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Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 13

Textul propus de Comisie

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Feroviar studii și modernizare/linie 
parțial nouă

Amendamentul Parlamentului

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Feroviar studii și modernizare/linie 
parțial nouă

Or. en

Justificare

În secțiunea Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, orașul Maribor este înlocuit de 
Pragersko, ceea ce reprezintă alinierea precisă. Orașul Maribor este conectat la coridorul 
baltic – adriatic, astfel cum s-a propus în amendamentul 5.

Amendamentul 640
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 13

Textul propus de Comisie

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Feroviar studii și modernizare/ linie 
parțial nouă

Amendamentul Parlamentului

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Feroviar studii și modernizare/ linie 
parțial nouă

Or. sl

Justificare

În rețeaua Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, localitatea Maribor este înlocuită de 
localitatea Pragersko, care reprezintă punctul de intersectare dintre coridorul mediteraneean 
și coridorul baltic – adriatic. Maribor este deja conectat ca parte a coridorului baltic –
adriatic. Prin această propunere se poate evita duplicarea tronsonului Pragersko – Maribor 
în două coridoare.
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Amendamentul 641
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 13

Textul propus de Comisie

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Feroviar studii și modernizare/linie 
parțial nouă

Amendamentul Parlamentului

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Feroviar studii și modernizare/linie 
parțial nouă

Or. en

Justificare

În secțiunea Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, orașul Maribor este înlocuit de 
Pragersko, ceea ce reprezintă alinierea precisă. Orașul Maribor este conectat la coridorul 
baltic – adriatic, astfel cum s-a propus în amendamentul 5.

Amendamentul 642
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândul 13

Textul propus de Comisie

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Feroviar studii și modernizare/linie 
parțial nouă

Amendamentul Parlamentului

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Feroviar studii și modernizare/linie 
parțial nouă

Or. en
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Justificare

Pe tronsonul Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, orașul Maribor este înlocuit de 
Pragersko, ceea ce reprezintă alinierea precisă, Pragersko fiind punctul de intersecție dintre 
Coridorul mediteranean și coridorul baltic – adriatic.

Amendamentul 643
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 3 – rândurile 17 a-i (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Barcelona – Valencia –
Livorno

Autostrăzi maritime modernizare 

Livorno Portuar/RRT sistem portuar Livorno și 
Piombino: studii și 
lucrări

interconectarea căilor 
ferate: studii și lucrări

Pisa - Florența Aeroportuar interconectarea căilor 
ferate: studii și lucrări

Livorno/Pisa - Florența 
(legătură cu coridorul 
Helsinki – Valletta)

Feroviar și rutier modernizarea căii ferate 
Florența – Pisa

modernizarea căii ferate 
Florența – Prato –
Pistoia – Lucca –
Viareggio

căi rutiere: modernizare

Livorno – Grosseto Feroviar și rutier modernizare 
feroviară/rutieră

Grosseto – Siena – Arezzo 
– Fano – Ancona

Rutier
Portuar

modernizare

Or. xm
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Justificare

L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", 
tramite l'inserimento di una diramazione Sud che sviluppi in modo specifico le relazioni Est-
Ovest al livello di bacino mediterraneo, in particolare per il potenziamento delle relazioni tra 
balcani, Italia centrale e Spagna meridionale. L'emendamento propone quindi l'inclusione 
delle opere infrastrutturali connesse e necessarie allo sviluppo di tale diramazione anche in 
vista dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea a partire dal Luglio 2013. Lo sviluppo 
di tale diramazione permette un alleggerimento dei corridoi est-ovest esistenti ed offre una 
prospettiva di crescita socio-economica e di rafforzamento della coesione territoriale fra le 
aree del su europa.

Amendamentul 644
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Hamburg/Rostock – Berlin – Praga – Brno 
– Bratislava – Budapesta – Arad –
Timișoara – Sofia

Hamburg/Rostock – Berlin – Praga –
Bratislava – Budapesta – Arad – Timișoara 
– Sofia

Sofia – Burgas/granița turcă Sofia – Burgas/granița turcă

Sofia – Salonic – Pireu – Lefkosia Sofia – Salonic – Pireu – Limassol –
Lefkosia

Or. en

Amendamentul 645
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 4 – rândul 4

Textul propus de Comisie

Hamburg – Dresden –
Praga – Pardubice

Căi navigabile interioare modernizarea Elbei

Amendamentul Parlamentului

Hamburg – Dresda –
Praga – Pardubice

Feroviar modernizare și platforme 
multimodale
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Or. en

Amendamentul 646
Ismail Ertug

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 4 – rândul 4

Textul propus de Comisie

Hamburg – Dresden –
Praga – Pardubice

Căi navigabile interioare modernizarea Elbei

Amendamentul Parlamentului

Praga – Pardubice Căi navigabile interioare modernizarea Elbei

Or. en

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele Cartei albe privind transporturile în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2 din transporturi, este important să fie recunoscut și consolidat rolul 
infrastructurii căilor navigabile interioare în Europa. Cu toate acestea, dezvoltarea 
infrastructurii nu ar trebui să se facă în detrimentul zonelor din bazinele hidrografice, ci mai 
degrabă recunoscând și respectând cerințele ecologice. Râurile curgătoare aflate în stare 
aproape naturală joacă un rol important în rezistența la schimbările climatice. Prin urmare, 
în aceste zone este crucial ca navele să se adapteze la râuri, nu invers.

Amendamentul 647
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 4 – rândul 5

Textul propus de Comisie

Ecluzele din Děčín Căi navigabile interioare studii

Amendamentul Parlamentului

eliminat eliminat eliminat

Or. en
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Amendamentul 648
Jan Březina

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 4 – rândul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Nodul Brno Feroviar nodul feroviar Brno, 
inclusiv platformă 
multimodală

Or. cs

Justificare

Brno se află la intersecția a două coridoare (coridorul baltic – adriatic și coridorul Hamburg 
– Roztoky – Burgas/frontiera turcă – Pireu – Nicosia) și, prin urmare, includerea 
modernizării nodului său feroviar este esențială pentru funcționarea rețelei primare.

Amendamentul 649
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 4 – rândul 8

Textul propus de Comisie

Budapesta – Arad –
Timișoara –Calafat

Feroviar modernizarea aproape 
finalizată în HU și în curs 
de desfășurare în RO

Amendamentul Parlamentului

Budapesta – Arad –
Timișoara –Craiova –
Calafat

Feroviar modernizarea aproape 
finalizată în HU și în curs 
de desfășurare în RO

Or. en
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Justificare

Craiova – Calafat face parte din rețeaua primară.

Amendamentul 650
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 4 – rândul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Craiova – București Feroviar studii

Or. en

Justificare

Craiova – Calafat face parte din rețeaua primară.

Amendamentul 651
Michael Cramer, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 5 – Partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhaga – Fehmarn – Hamburg –
Hanovra

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhaga – Gedser

Bremen – Hanovra – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Roma – Napoli – Bari

Rostock – Berlin – Nürnberg – München –
Brenner – Verona – Bologna – Roma –
Napoli – Bari

Napoli – Palermo – Valletta Napoli – Palermo – Valletta

Or. en

Justificare

Conform indicației de mai sus, o parte din coridorul 5 trebuie adaptată pentru a evita 



PE497.891v01-00 42/95 AM\915491RO.doc

RO

blocajele în Hamburg, Bremen și Hanovra și pentru a utiliza conexiunea prin feribot 
existentă între Gedser și Rostock, în cazul căreia sunt introduse nave cu emisii reduse. 
Această aliniere a coridorului 5 ar facilita o aplicare mai rapidă și mai puțin costisitoare.

Amendamentul 652
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhaga – Fehmarn – Hamburg –
Hanovra

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhaga – Fehmarn – Hamburg –
Hanovra

Bremen – Hanovra – Nürnberg – München 
– Brenner – Verona – Bologna – Roma –
Napoli – Bari

Bremen – Hanovra – Øresund/Copenhaga 
– Rostock – Berlin – Nürnberg -–
München – Brenner – Verona – Bologna –
Roma – Napoli – Bari

Napoli – Palermo – Valletta Napoli – Palermo – Valletta

Or. en

Justificare

Conform indicației de mai sus, o parte din coridorul 5 trebuie adaptată pentru a evita 
blocajele în Hamburg, Bremen și Hanovra și pentru a utiliza conexiunea prin feribot 
existentă între Öresund/Copenhaga, Gedser și Rostock, în cazul căreia sunt introduse nave cu 
emisii reduse. Această aliniere a coridorului 5 ar trebui adăugată și ar facilita o aplicare mai 
rapidă și mai puțin costisitoare.

Amendamentul 653
Knut Fleckenstein

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhaga – Fehmarn – Hamburg –
Hanovra

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhaga – Lübeck – Fehmarn –
Hamburg – Hanovra

Bremen – Hanovra – Nürnberg – München Bremen – Hanovra – Nürnberg – München 
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– Brenner – Verona – Bologna – Roma –
Napoli – Bari

– Brenner – Verona – Bologna – Roma –
Napoli – Bari

Napoli – Palermo – Valletta Napoli – Palermo – Valletta

Or. de

Justificare

Fiind un port al rețelei primare, Lübeck ar permite includerea autostrăzilor maritime în 
potențialul de transport al coridorului 5, în paralel cu centura Fehmarn, creând astfel un 
sistem cuprinzător de transport feroviar/rutier sau maritim.

Amendamentul 654
Joachim Zeller, Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 5 – rândurile 7-9

Textul propus de Comisie

Fehmarn Feroviar studii în curs de 
desfășurare, lucrări de 
construcție la legătura 
fixă de la Fehmarn 
(centura Fehmarn), între 
2014 și 2020

Copenhaga – Hamburg 
via Fehmarn: căi de 
acces

Feroviar căile de acces din DK 
urmează să fie finalizate 
până în 2020, căile de 
acces din Germania 
urmează să fie finalizate 
în 2 etape (2020-2027)

Hamburg/Bremen –
Hanovra

Feroviar lucrările urmează să fie 
începute înainte de 2020

Amendamentul Parlamentului

Nykøbing – Gedser Feroviar studii și modernizare

Gedser – Rostock Porturi, AM (autostrăzi 
maritime)

interconexiuni dintre 
porturi și cale ferată; 
feriboturi cu emisii 
reduse; capacitate de a 
sparge gheața

Rostock – Berlin – Feroviar studii; modernizare
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Nürnberg

Or. en

Justificare

Conform indicației de mai sus, o parte din coridorul 5 trebuie adaptată pentru a evita 
blocajele în Hamburg, Bremen și Hanovra și pentru a utiliza conexiunea prin feribot 
existentă între Gedser și Rostock, în cazul căreia sunt introduse nave cu emisii reduse. 
Această aliniere a coridorului 5 ar facilita o aplicare mai rapidă și mai puțin costisitoare.

Amendamentul 655
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 5 – rândul 7

Textul propus de Comisie

Fehmarn Feroviar studii în curs de 
desfășurare, lucrări de 
construcție la legătura 
fixă de la Fehmarn 
(centura Fehmarn), între 
2014 și 2020

Amendamentul Parlamentului

eliminat eliminat eliminat

Or. en

Amendamentul 656
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 5 – rândul 11

Textul propus de Comisie

Tunelul Brenner Base Feroviar studii și lucrări

Amendamentul Parlamentului

Brenner Feroviar studii și lucrări la tuneluri 
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și modernizarea liniilor 
existente de 
aprovizionare

Or. en

Justificare

Dacă tunelul Brenner Base nu poate fi realizat până în 2030, de exemplu din motive 
financiare, pe termen mai scurt liniile existente mai puțin costisitoare ar trebui considerate 
drept o alternativă mai viabilă.

Amendamentul 657
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 5 – rândul 11

Textul propus de Comisie

Tunelul Brenner Base Feroviar studii și lucrări

Amendamentul Parlamentului

Tunelul Brenner Base Feroviar studii

Or. en

Justificare

În prezent încă se desfășoară studii pentru îmbunătățirea liniei convenționale de cale ferată 
existente.

Amendamentul 658
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexa I – Partea I – punctul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Geneva – Rotterdam 6. Genova – Rotterdam/Anvers

Or. en
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Amendamentul 659
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Genova – Milano/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Basel –
Mannheim – Köln

Genova – Milano/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Basel –
Mannheim – Köln

Köln– Düsseldorf – Rotterdam/Amsterdam Köln– Düsseldorf – Rotterdam/Anvers
Köln – Liège – Bruxelles – Zeebrugge Köln – Liège – Bruxelles – Zeebrugge

Or. en

Amendamentul 660
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 6 – rândul 2

Textul propus de Comisie

Genova – Milano/Novara 
– frontiera CH

Feroviar studii; lucrări programate 
să înceapă înainte de 
2020

Amendamentul Parlamentului

Genova – Milano/Novara 
– frontiera CH

Feroviar studii și lucrări de 
îmbunătățire a liniei 
convenționale de cale 
ferată existente

Or. en

Justificare

În prezent încă se desfășoară studii pentru îmbunătățirea liniei convenționale de cale ferată 
existente.
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Amendamentul 661
Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sines/Lisabona – Madrid – Valladolid Sines/Lisabona – Madrid – Valladolid

Lisabona – Aveiro – Oporto Lisabona – Aveiro – Porto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Toulouse – Bordeaux – Paris –
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Amendamentul 662
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sines/Lisabona – Madrid – Valladolid Gran Canaria/Tenerife – Sines/Lisabona –
Madrid – Valladolid

Lisabona – Aveiro – Oporto Lisabona – Aveiro – Porto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Or. de

Amendamentul 663
Dominique Riquet

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sines/Lisabona – Madrid – Valladolid Sines/Lisabona – Madrid – Valladolid
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Lisabona – Aveiro – Oporto Lisabona – Aveiro – Porto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Le Havre – Rouen – Paris –
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Justificare

Le Havre ar trebui anexat la coridorul 7 din rețeaua primară, astfel încât să fie în 
concordanță cu „coridorul atlantic”, coridorul 4 de transport de marfă.

Amendamentul 664
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 7 – rândul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Gran Canaria/Tenerife –
Sines/Lisabona – Madrid 
– Valladolid

Porturi, aeroporturi, AM 
(autostrăzi maritime)

studii și lucrări la porturi 
și aeroporturi, legături 
între Insulele Canare și 
Sines/Lisabona

Or. de

Justificare

În conformitate cu modificările aduse de propunerea privind rețeaua TEN-T a Comisiei, 
Gran Canaria si Tenerife ar trebui incluse în coridor în calitate de noduri urbane. Coridorul 
atlantic, astfel cum este descris în anexa la Comunicarea Comisiei COM(2007)0032, este 
extins de la Lisabona până în Insulele Canare.

Amendamentul 665
Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 7 – rândul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Toulouse – Bordeaux Feroviar consultare publică în 
curs de desfășurare

Or. fr

Amendamentul 666
Dominique Riquet

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 7 – rândul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Le Havre – Paris (via 
Serqueux-Gisors)

Feroviar modernizare

Or. xm

Justificare

Le Havre ar trebui anexat la coridorul 7 din rețeaua primară, astfel încât să fie în 
concordanță cu „coridorul atlantic”, coridorul 4 de transport de marfă.

Amendamentul 667
Martina Anderson

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham
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Sligo – Derry – Belfast
Glasgow/Edinburgh – Birmingham Glasgow/Edinburgh – Birmingham

Birmingham – Londra – Lille – Bruxelles Birmingham – Londra – Lille – Bruxelles
Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Paris

Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Paris

Londra – Dover – Calais – Paris Londra – Dover – Calais – Paris

Or. en

Amendamentul 668
Martina Anderson

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 8 – rândul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Sligo – Derry – Belfast Feroviar studii (rețea feroviară 
„Western Arc”, extindere 
de la Belfast prin Derry, 
Sligo, Knock, Galway 
până la Limerick/Foynes 
și Cork)

Or. en

Amendamentul 669
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 8 – rândul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Larne – Belfast Porturi, drumuri modernizare
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Or. en

Justificare

Transportul de marfă din Irlanda de Nord nu ar trebui exclus din MCE datorită 
circumstanțelor unice din țară și situației sale geografice. Acest amendament îmbunătățește 
conexiunile rutiere port-hinterland, în cazul în care nu există nicio conexiune alternativă prin 
căi ferate și căi navigabile interioare.

Amendamentul 670
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Amsterdam – Basel/Lyon – Marsilia 9. Rotterdam/Anvers – Basel/Lyon –
Marsilia

Or. en

Amendamentul 671
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amsterdam – Rotterdam – Anvers –
Bruxelles – Luxemburg

Rotterdam – Anvers – Bruxelles –
Luxemburg

Luxemburg – Dijon – Lyon Luxemburg – Dijon – Lyon

Luxemburg – Strasbourg – Basel Luxemburg – Strasbourg – Basel

Or. en

Amendamentul 672
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
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Anexă – partea I – punctul 9 – rândul 2

Textul propus de Comisie

Maas Căi navigabile interioare modernizare

Amendamentul Parlamentului

Maas, inclusiv 
Maaswerken Căi navigabile interioare modernizare, conexiuni 

multimodale

Or. en

Amendamentul 673
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 9 – rândul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

coridorul Rhine-Scheldt: 
Volkeraklock și 
Kreekraklock, 
Krammerlock și Ecluza 
Hansweert

Ecluză modernizare

Or. en

Amendamentul 674
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 9 – rândul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie
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Amendamentul Parlamentului

Rotterdam – Anvers Feroviar modernizarea liniei 
feroviare de transport de 
marfă

Or. en

Amendamentul 675
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 9 – rândul 7

Textul propus de Comisie

Canalul Seine – Escaut Căi navigabile interioare proiectarea realizată, 
dialogul concurențial 
lansat, finalizarea 
generală – până în 2018

Amendamentul Parlamentului

Canalul Seine Nord –
Conexiunea Seine –
Scheldt

Căi navigabile interioare proiectarea realizată, 
dialogul concurențial 
lansat, finalizarea 
generală – până în 2018, 
modernizare, inclusiv a 
conexiunilor 
transfrontaliere și 
multimodale

Or. en

Amendamentul 676
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 9 – rândul 7

Textul propus de Comisie

Canalul Seine – Escaut Căi navigabile interioare proiectarea realizată, 
dialogul concurențial 
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lansat, finalizarea 
generală – până în 2018

Amendamentul Parlamentului

Canalul Seine – Nord;
Canalul Seine – Escaut

Căi navigabile interioare proiectarea realizată, 
dialogul concurențial 
lansat, finalizarea 
generală – până în 2020; 
modernizare, inclusiv a 
conexiunilor 
transfrontaliere

Or. en

Amendamentul 677
Dominique Riquet

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 9 – rândurile 11-12

Textul propus de Comisie

Conexiunile feroviare 
Luxemburg – Dijon Lyon
(TGV Rin – Ron)

Feroviar studii și lucrări

Lyon Feroviar ruta ocolitoare de est: 
studii și lucrări

Amendamentul Parlamentului

Strasbourg – Dijon –
Lyon

Feroviar studii și lucrări

Luxemburg – Dijon –
Ambérieu

modernizare

Lyon Feroviar ruta ocolitoare a 
aglomerației urbane 
Lyon: studii și lucrări

Or. en

Amendamentul 678
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 9 – rândurile 14 a-b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Lyon – Avignon – Port de 
Marseille – Fos

Feroviar modernizare

Marsilia Portuar conexiuni cu 
hinterlandul și cu 
terminalele multimodale

Or. fr

Amendamentul 679
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strasbourg – Stuttgart – München –
Wels/Linz

Strasbourg – Stuttgart – München –
Wels/Linz

Strasbourg – Mannheim – Frankfurt –
Würzburg – Nürnberg – Regensburg –
Passau – Wels/Linz

eliminat

Wels/Linz – Viena – Budapesta – Arad –
Brașov – București – Constanța – Sulina

Wels/Linz – Viena – Budapesta – Arad –
Brașov – București – Constanța – Sulina

Or. de

Amendamentul 680
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I - punctul 10 - rândul 8 a (nou)



PE497.891v01-00 56/95 AM\915491RO.doc

RO

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Budapesta - Arad Feroviar studii pentru rețeaua de 
mare viteză dintre 
Budapesta și Arad

Or. ro

Amendamentul 681
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Buzău - Brăila - Galați Rutier: drum 
expres/autostradă

modernizarea unor 
tronsoane specifice; 
studii și lucrări

Or. ro

Justificare

Conurbația Galați-Brăila-Măcin are aproximativ 700 000 locuitori și reprezintă un important 
centru industrial al României, aflat la granița cu Republica Moldova și Ucraina. Conurbația 
Galați-Brăila-Măcin are trei porturi la Dunărea maritimă. De aceea, includerea porturilor 
maritime Galați și Brăila și a segmentelor Buzău-Brăila-Galați (rutier și feroviar) și Drajna-
Brăila-Galați (rutier) în coridorul 10 va asigura legătura și integrarea dintre infrastructura 
de transport a UE cu infrastructura de transport a Republicii Moldova și Ucrainei.

Amendamentul 682
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 8 c (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Drajna - Brăila - Galați Rutier: drum 
expres/autostradă

modernizarea unor 
tronsoane specifice; 
studii și lucrări

Or. ro

Justificare

Conurbația Galați-Brăila-Măcin are aproximativ 700 000 locuitori și reprezintă un important 
centru industrial al României, aflat la granița cu Republica Moldova și Ucraina. Conurbația 
Galați-Brăila-Măcin are trei porturi la Dunărea maritimă. De aceea, includerea porturilor 
maritime Galați și Brăila și a segmentelor Buzău-Brăila-Galați (rutier și feroviar) și Drajna-
Brăila-Galați (rutier) în coridorul 10 va asigura legătura și integrarea dintre infrastructura 
de transport a UE cu infrastructura de transport a Republicii Moldova și Ucrainei.

Amendamentul 683
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 9

Textul propus de Comisie

Arad – Brașov – București 
– Constanța

Feroviar modernizarea unor 
tronsoane specifice; studii 
pentru rețeaua de mare 
viteză

Amendamentul Parlamentului

Arad – Brașov – București 
– Constanța

Feroviar modernizarea unor 
tronsoane specifice; studii 
și lucrări pentru rețeaua 
de mare viteză

Or. ro



PE497.891v01-00 58/95 AM\915491RO.doc

RO

Amendamentul 684
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

București - Buzău -
Brăila - Galați

Feroviar modernizarea unor 
tronsoane specifice; 
studii pentru rețeaua de 
mare viteză

Or. ro

Justificare

Conurbația Galați-Brăila-Măcin are aproximativ 700 000 locuitori și reprezintă un important 
centru industrial al României, aflat la granița cu Republica Moldova și Ucraina. Conurbația 
Galați-Brăila-Măcin are trei porturi la Dunărea maritimă. De aceea, includerea porturilor 
maritime Galați și Brăila și a segmentelor Buzău-Brăila-Galați (rutier și feroviar) și Drajna-
Brăila-Galați (rutier) în coridorul 10 va asigura legătura și integrarea dintre infrastructura 
de transport a UE cu infrastructura de transport a Republicii Moldova și Ucrainei.

Amendamentul 685
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 10

Textul propus de Comisie

Main – Canalul Main-
Donau – Dunăre

Căi navigabile interioare studii și lucrări la o serie 
de tronsoane și blocaje; 
porturi pe apele navigabile 
interioare: conexiuni cu 
hinterlandul

Amendamentul Parlamentului

Main – Canalul Main-
Donau – Dunăre (Kelheim 
-Constanța/Midia/Sulina) 

Căi navigabile interioare studii și lucrări la o serie 
de tronsoane și blocaje; 
porturi pe apele navigabile 
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+ Canalul București-
Dunăre

interioare: conexiuni cu 
hinterlandul

Or. ro

Amendamentul 686
Michael Cramer

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 10

Textul propus de Comisie

Main – Canalul Main-
Donau – Dunăre

Căi navigabile interioare studii și lucrări la o serie 
de tronsoane și blocaje; 
porturi pe apele navigabile 
interioare: conexiuni cu 
hinterlandul

Amendamentul Parlamentului

Main – Canalul Main-
Donau – Dunăre

Căi navigabile interioare 
și căi ferate

studii la o serie de 
tronsoane și blocaje; 
porturi pe apele navigabile 
interioare: conexiuni 
feroviare cu hinterlandul

Or. en

Amendamentul 687
Ismail Ertug

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 10

Textul propus de Comisie

Main – Canalul Main-
Donau – Dunăre

Căi navigabile interioare studii și lucrări la o serie 
de tronsoane și blocaje; 
porturi pe apele navigabile 
interioare: conexiuni cu 
hinterlandul
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Amendamentul Parlamentului

Main – Canalul Main-
Donau – Dunăre

Căi navigabile interioare studii și lucrări la o serie 
de tronsoane și blocaje; 
porturi pe apele navigabile 
interioare: conexiuni cu 
hinterlandul; sunt 
exceptate lucrările de 
modernizare a porțiunii 
Straubing-Vilshofen de 
pe Dunăre

Or. en

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele Cartei albe privind transporturile în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de CO2 din transporturi, este important să fie recunoscut și consolidat rolul 
infrastructurii căilor navigabile interioare în Europa. Cu toate acestea, dezvoltarea 
infrastructurii nu ar trebui să se facă în detrimentul zonelor din bazinele hidrografice, ci mai 
degrabă recunoscând și respectând cerințele ecologice. Râurile curgătoare aflate în stare 
aproape naturală joacă un rol important în rezistența la schimbările climatice. Prin urmare, 
în aceste zone este crucial ca navele să se adapteze la râuri, nu invers.

Amendamentul 688
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 10

Textul propus de Comisie

Main – Canalul Main-
Donau – Dunăre

Căi navigabile interioare studii și lucrări la o serie 
de tronsoane și blocaje; 
porturi pe apele navigabile 
interioare: conexiuni cu 
hinterlandul

Amendamentul Parlamentului

Main – Canalul Main-
Donau – Dunăre 
(Kehlheim – Sulina sau 
Constanța)

Căi navigabile interioare studii și lucrări la o serie 
de tronsoane și blocaje; 
porturi pe apele navigabile 
interioare: conexiuni cu 
hinterlandul
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Justificare

Portul Constanța este foarte important pentru dezvoltarea transportului maritim pe Dunăre. 
Prin urmare, canalul Dunăre — Marea Neagră ar trebui integrat în coridorul 10.

Amendamentul 689
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 11

Textul propus de Comisie

Constanța Portuar conexiuni cu hinterlandul

Amendamentul Parlamentului

Constanța Portuar, AM (autostrăzi 
maritime)

conexiuni cu hinterlandul, 
AM (inclusiv capacități 
de spargere a gheții)

Or. ro

Amendamentul 690
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Giurgiu Portuar modernizarea și 
reabilitarea 
infrastructurii portuare și 
conexiuni cu 
hinterlandul: studii și 
lucrări

Or. ro
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Amendamentul 691
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Galați Portuar modernizarea și 
reabilitarea 
infrastructurii portuare și 
conexiuni cu 
hinterlandul: studii și 
lucrări

Or. ro

Justificare

Conurbația Galați-Brăila-Măcin are aproximativ 700.000 locuitori și reprezintă un important 
centru industrial al României, aflat la granița cu Republica Moldova și Ucraina. Conurbația 
Galați-Brăila-Măcin are trei porturi la Dunărea maritimă. De aceea, includerea porturilor 
maritime Galați și Brăila și a segmentelor Buzău-Brăila-Galați (rutier și feroviar) și Drajna-
Brăila-Galați (rutier) în coridorul 10 va asigura legătura și integrarea dintre infrastructura 
de transport a UE cu infrastructura de transport a Republicii Moldova și Ucrainei.

Amendamentul 692
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Brăila Portuar modernizarea și 
reabilitarea 
infrastructurii portuare și 
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conexiuni cu 
hinterlandul: studii și 
lucrări

Or. ro

Justificare

Conurbația Galați-Brăila-Măcin are aproximativ 700.000 locuitori și reprezintă un important 
centru industrial al României, aflat la granița cu Republica Moldova și Ucraina. Conurbația 
Galați-Brăila-Măcin are trei porturi la Dunărea maritimă. De aceea, includerea porturilor 
maritime Galați și Brăila și a segmentelor Buzău-Brăila-Galați (rutier și feroviar) și Drajna-
Brăila-Galați (rutier) în coridorul 10 va asigura legătura și integrarea dintre infrastructura 
de transport a UE cu infrastructura de transport a Republicii Moldova și Ucrainei.

Amendamentul 693
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 11 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Tulcea Portuar modernizarea și 
reabilitarea 
infrastructurii portuare și 
conexiuni cu 
hinterlandul: studii și 
lucrări

Or. ro

Amendamentul 694
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – punctul 10 – rândul 11 e (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Sulina Portuar modernizarea și 
reabilitarea 
infrastructurii portuare și 
conexiuni cu 
hinterlandul: studii și 
lucrări

Or. ro

Amendamentul 695
Romana Jordan

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 8

Textul propus de Comisie

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfrontalier Feroviar studii

Amendamentul Parlamentului

Ljubljana –
frontiera HR

Transfrontalier Feroviar studii

Or. sl

Justificare

Se adaugă tronsonul Ljubljana – frontiera HR (studii). Aceasta este singura legătura din 
rețeaua primară dintre Slovenia și Croația, care va deveni în curând un nou stat membru. 
Tronsonul Graz – Maribor – Pragersko este transferat în coridorul baltic – adriatic.

Amendamentul 696
Tanja Fajon

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 8
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Textul propus de Comisie

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfrontalier Feroviar studii

Amendamentul Parlamentului

Ljubljana –
frontiera HR

Altă rețea 
primară

Feroviar studii

Or. en

Justificare

Tronsonul transfrontalier Graz – Maribor – Pragersko ar trebui eliminat din lista intitulată 
„Alte secțiuni” și inclus ca parte integrantă a coridorului baltic – adriatic. Ar trebui adăugat 
un tronson transfrontalier nou din rețeaua primară Ljubljana – frontiera HR (studii).

Amendamentul 697
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 8

Textul propus de Comisie

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfrontalier Feroviar studii

Amendamentul Parlamentului

Ljubljana –
frontiera HR

Transfrontalier Feroviar studii

Or. en

Justificare

Tronsonul transfrontalier Graz – Maribor – Pragersko ar trebui eliminat din lista intitulată 
„Alte secțiuni” și inclus ca parte integrantă a coridorului baltic – adriatic. Ar trebui adăugat 
un tronson transfrontalier nou din rețeaua primară Ljubljana – frontiera HR (studii).

Amendamentul 698
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
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Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 8

Textul propus de Comisie

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfrontalier Feroviar studii

Amendamentul Parlamentului

eliminat eliminat eliminat eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea este necesară întrucât tronsonul Graz – Maribor – Pragersko este transferat în 
coridorul baltic – adriatic.

Amendamentul 699
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Sebeș – Turda –
Târgu-Mureș –
Pașcani – Iași –
Ungheni 
(frontiera 
RO/MD)

Altă rețea 
primară 
transfrontalieră

Rutier studii și lucrări

Or. xm

Justificare

Această conexiune rutieră va face legătura dintre nodul urban Timișoara și Ungheni, punctul 
de trecere a frontierei cu Republica Moldova.
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Amendamentul 700
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Calafat –
Craiova –
Alexandria –
București

Altă rețea 
primară

Rutier studii și lucrări

Or. ro

Amendamentul 701
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

 Constanța -
Tulcea - Galați

Altă rețea 
primară

Rutier studii și lucrări

Or. ro

Amendamentul 702
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 9 d (nou)

Textul propus de Comisie
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Amendamentul Parlamentului

Alba-Iulia –
Turda – Dej –
Suceava –
Pașcani – Iași –
Ungheni 
(frontiera 
RO/MD)

Altă rețea 
primară, 
Transfrontalier

Feroviar studii și lucrări

Or. ro

Amendamentul 703
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Carmen Fraga 
Estévez, Salvador Garriga Polledo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antolín 
Sánchez Presedo, Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip 
Hidalgo

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 10

Textul propus de Comisie

Nord-vestul 
Spaniei și al 
Portugaliei

Blocaj Feroviar lucrări în curs de 
desfășurare

Amendamentul Parlamentului

A Coruña – Vigo 
– Palencia

Blocaj Feroviar lucrări în curs de 
desfășurare

Gijón – Palencia Blocaj Feroviar lucrări în curs de 
desfășurare

A Coruña –
Madrid (serviciu 
de transport de 
călători de mare 
viteză)

Blocaj Feroviar lucrări în curs de 
desfășurare

Or. es

Justificare

Acest amendament este tehnic: în rețeaua primară există coridoare diferite pentru transportul 
de marfă și pentru transportul de călători (a se vedea anexa I, volumele 16 și 17 din 
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Regulamentul privind orientările) și acest lucru ar trebui precizat în mod clar. În plus, 
lucrările vor fi finalizate până în 2020.

Amendamentul 704
Markus Pieper

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 11 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Regiunea Ruhr –
Münster –
Osnabrück –
Hamburg

Altă rețea 
primară

Feroviar modernizarea 
tronsonului 
Münster – Lünen 
(cale ferată 
dublă)

Or. en

Amendamentul 705
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândurile 23 a-b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Kybartai –
Kaunas

Altă rețea 
primară

Feroviar modernizare

Kybartai/Klaipėd
a – Kaunas –
Vilnius –
frontiera BY

Altă rețea 
primară

Rutier modernizare

Or. en
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Amendamentul 706
Dominique Riquet

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Nantes – Tours –
Lyon 

Altă rețea 
primară

Feroviar studii și lucrări

Or. en

Justificare

Această conexiune trebuie adăugată întrucât este singura modalitate de a stabili o legătură 
între fațada atlantică, coridorul mediteraneean și coridoarele nordice.

Amendamentul 707
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Varșovia –
Lublin – Zamość 
– Bełżec – Rawa 
Ruska – frontiera 
UA (către Liov)

Transfrontalier Feroviar lucrări

Or. en

Amendamentul 708
Antonio Cancian, Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 a (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Cale ferată La 
Spezia – Parma

Altă rețea 
primară

Feroviar studii și lucrări

Or. en

Justificare

Această conexiune face legătura între rețeaua primară La Spezia și Milano prin intermediul 
Parmei ca nod secundar.

Amendamentul 709
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Liov – frontiera 
UA – Lublin –
Varșovia

Transfrontalier Feroviar modernizare linie

Or. en

Amendamentul 710
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândurile 28 a-b (noi)

Textul propus de Comisie
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Amendamentul Parlamentului

Valenciennes –
Mons

Transfrontalier Feroviar studii și lucrări

Mons – Liège Blocaj Feroviar studii și lucrări

Or. en

Justificare

„Calea ferată principală din Valonia” reprezintă o linie existentă destinată să devină o rută 
importantă de transport feroviar de marfă grea care să facă legătura dintre porturile 
franceze Le Havre și Dunkirk cu Germania. Din calea ferată lipsesc 2 kilometri și alți câțiva 
au nevoie de modernizare pentru a redeschide tronsonul de linie Mons – Valenciennes cu o 
lungime de 35 de kilometri și pentru a face legătura între nordul Franței și Germania fără un 
ocol prin bazinul parizian aglomerat. Este nevoie de o creștere a capacității pe anumite 
tronsoane de linie pentru a facilita utilizarea combinată pentru transportul de marfă și 
pasageri.

Amendamentul 711
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândurile 28 a-e (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Iași – frontiera 
cu Republica 
Moldova

Transfrontalier Feroviar studii în curs de 
desfășurare

Suceava –
granița cu 
Ucraina

Transfrontalier Feroviar studii

Oradea –
frontiera cu 
Ungaria

Transfrontalier Feroviar studii

Ploiesti -
Suceava

Altă rețea 
primară

Feroviar studii

Suceava - Dej -
Cluj Napoca -

Altă rețea Feroviar lucrări în curs de 
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Oradea primară desfășurare

Or. en

Amendamentul 712
Artur Zasada, Piotr Borys

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Sulechów –
Nowa Sól –
Hradec Králové

Transfrontalier Rutier lucrări

Or. xm

Justificare

Prezentul amendament vine în completarea propunerii Consiliului. Acesta se referă la 
tronsonul de 40 de kilometri dintre Sulechów și Nowa Sól și este un amendament tehnic menit 
să asigure continuitatea lucrărilor de-a lungul drumului expres S3.

Amendamentul 713
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

București -
Buzău - Brăila -
Galați

Altă rețea 
primară

Feroviar modernizarea și 
reabilitarea 
infrastructurii 
feroviare; studii 
pentru rețeaua de 
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mare viteză

Or. ro

Justificare

Conurbația Galați-Brăila-Măcin are aproximativ 700.000 locuitori și reprezintă un important 
centru industrial al României, aflat la granița cu Republica Moldova și Ucraina. Conurbația 
Galați-Brăila-Măcin are trei porturi la Dunărea maritimă. De aceea, includerea porturilor 
maritime Galați și Brăila și a segmentelor Buzău-Brăila-Galați (rutier și feroviar) și Drajna-
Brăila-Galați (rutier) în coridorul 10 va asigura legătura și integrarea dintre infrastructura 
de transport a UE cu infrastructura de transport a Republicii Moldova și Ucrainei.

Amendamentul 714
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Halmeu – Cluj
Napoca -
Timișoara

Altă rețea 
primară

Feroviar studii și lucrări

Or. en

Justificare

Acest sector de cale ferată reprezintă o discontinuitate în ruta feroviară Gdansk – Constanța. 
În 2001 a fost semnat un protocol între Polonia, Slovacia, Ucraina și România pentru a 
promova acest coridor feroviar de legătură care leagă nordul și estul Europei.

Amendamentul 715
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 c (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Bihor – Oradea -
Cluj-Napoca –
Suceava – Iași -
Ungheni (către 
Chișinău)

Altă rețea 
primară

Feroviar studii și lucrări

Or. xm

Justificare

Acest sector feroviar va face legătura dintre coridoarele paneuropene IV, V și IX.

Amendamentul 716
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Drajna - Brăila -
Galați

Altă rețea 
primară

Rutier: drum 
expres/autostrad
a

modernizarea și 
reabilitarea 
infrastructurii 
rutiere

Or. ro

Justificare

Conurbația Galați-Brăila-Măcin are aproximativ 700.000 locuitori și reprezintă un important 
centru industrial al României, aflat la granița cu Republica Moldova și Ucraina. Conurbația 
Galați-Brăila-Măcin are trei porturi la Dunărea maritimă. De aceea, includerea porturilor 
maritime Galați și Brăila și a segmentelor Buzău-Brăila-Galați (rutier și feroviar) și Drajna-
Brăila-Galați (rutier) în coridorul 10 va asigura legătura și integrarea dintre infrastructura 
de transport a UE cu infrastructura de transport a Republicii Moldova și Ucrainei.
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Amendamentul 717
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Buzău - Brăila -
Galați

Altă rețea 
primară

Rutier: drum 
expres/autostrad
a

modernizarea și 
reabilitarea 
infrastructurii 
rutiere

Or. ro

Justificare

Conurbația Galați-Brăila-Măcin are aproximativ 700.000 locuitori și reprezintă un important 
centru industrial al României, aflat la granița cu Republica Moldova și Ucraina. Conurbația 
Galați-Brăila-Măcin are trei porturi la Dunărea maritimă. De aceea, includerea porturilor 
maritime Galați și Brăila și a segmentelor Buzău-Brăila-Galați (rutier și feroviar) și Drajna-
Brăila-Galați (rutier) în coridorul 10 va asigura legătura și integrarea dintre infrastructura 
de transport a UE cu infrastructura de transport a Republicii Moldova și Ucrainei.

Amendamentul 718
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândul 28 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Iași - Târgu-
Mureș -
(autostrada est-
vest)

Altă rețea 
primară

autostradă/drum 
expres

studii și lucrări
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Or. en

Amendamentul 719
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García 
Pérez, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Esther Herranz García, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar del Castillo Vera, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândurile 28 a-c (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Palencia –
Santander

Altă rețea 
primară

Feroviar studii și lucrări

Castejón –
Logroño –
Miranda

Altă rețea 
primară

Feroviar studii și lucrări

Almería –
Málaga –
Algeciras (de-a 
lungul coastei)

Altă rețea 
primară

Feroviar studii și lucrări

Or. es

Justificare

Tronsoanele de mai sus sunt incluse în conformitate cu amendamentele la Orientările TEN-T 
și deoarece completează tronsoane importante din coridorul atlantic și din cel 
mediteraneean.

Amendamentul 720
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Anexă – partea I – litera b – rândurile 29 a-c (noi)

Textul propus de Comisie
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Amendamentul Parlamentului

„Rinul de Fier” 
(Rheidt –
Anvers), tronson 
transfrontalier

Transfrontalier Feroviar studii în curs de 
desfășurare

O nouă cale 
ferată de mare 
capacitate: 
pasajul central 
trans-Pirinei

Transfrontalier Feroviar studii în curs de 
desfășurare

Axa feroviară a 
coridorului 
intermodal 
ionic/adriatic

Transfrontalier Feroviar studii în curs de 
desfășurare

Or. xm

Justificare

Prezentul amendament servește la includerea studiilor privind secțiunile și/sau proiectele 
clasificate ca priorități în temeiul actualei Decizii nr. 661/2010/UE, însă care nu sunt incluse 
în alte secțiuni din anexa la cea mai recentă propunere, subiectul fiind acela de a oferi 
posibilitatea de sprijin financiar al UE și de a preveni inutilitatea investițiilor și eforturilor 
anterioare. Tronsoanele transfrontaliere feroviare în cauză sunt de mare interes european 
și/sau vor crește capacitatea rețelei feroviare; finalizarea lor a fost amânată exclusiv din 
cauza crizei economice actuale.

Amendamentul 721
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie

1. Rețeaua offshore din 
mările nordice (NSOG):

Dezvoltarea unei rețele 
integrate offshore de 
electricitate în Marea 
Nordului, Marea Irlandei, 
Canalul Mânecii, Marea 
Baltică și în apele 
învecinate pentru 
transportul energiei 
electrice de la sursele 

Belgia, Danemarca, 
Franța, Germania, Irlanda, 
Luxemburg, Țările de Jos, 
Suedia și Regatul Unit
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regenerabile de energie 
situate offshore către 
centrele de consum și 
stocare și pentru a face să 
crească schimburile 
transfrontaliere de 
electricitate

Amendamentul Parlamentului

1. Rețeaua offshore din 
mările nordice (NSOG):

Dezvoltarea unei rețele 
integrate offshore de 
energie electrică în Marea 
Nordului, Marea Irlandei, 
Canalul Mânecii, Marea 
Baltică și apele învecinate 
și dezvoltarea rețelei 
conexe (interconexiuni, 
consolidarea rețelei 
terestre interne) pentru 
transportul energiei 
electrice de la sursele 
regenerabile de energie 
situate offshore către 
centrele de consum și 
stocare și pentru a 
intensifica schimburile 
transfrontaliere de energie 
electrică

Belgia, Danemarca, 
Franța, Germania, Irlanda, 
Luxemburg, Țările de Jos, 
Suedia și Regatul Unit

Or. en

Amendamentul 722
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie

2. Interconexiuni electrice 
nord-sud în Europa de 
Sud-Vest („NSI West 
Electricity”):

Dezvoltarea de 
interconexiuni între statele 
membre din regiune și cu 
țările terțe mediteraneene, 
în special în vederea 
integrării electricității

Belgia, Franța, Germania, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburg, Țările de Jos, 
Malta, Portugalia, Spania 
și Regatul Unit
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provenite din surse 
regenerabile de energie

Amendamentul Parlamentului

2. Interconexiuni electrice 
nord-sud în Europa de 
Sud-Vest („NSI West 
Electricity”):

Dezvoltarea de linii 
interne și de 
interconexiuni între statele 
membre din regiune (și 
anume, între Peninsula 
Iberică și Franța) și alte 
legături cu Europa 
Centrală și cu țările terțe 
în vederea finalizării 
pieței interne, în special 
în vederea integrării 
energiei electrice
provenite din surse 
regenerabile de energie și 
a încurajării 
transportului acesteia 
către centre de consum și 
situri de stocare

Belgia, Danemarca, 
Franța, Germania, Irlanda, 
Luxemburg, Țările de Jos, 
Suedia și Regatul Unit

Or. en

Amendamentul 723
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie

3. Interconexiuni nord-sud 
de gaze naturale în Europa 
de Vest („NSI West 
Gas”):

Majorarea capacităților 
de interconectare pentru 
fluxurile de transport al 
gazului nord-sud în 
Europa de Vest, în 
vederea diversificării în 
continuare a rutelor de 
aprovizionare și a creșterii 
capacității de a livra gaz 
pe termen scurt

Belgia, Irlanda, , 
Luxemburg Franța, 
Germania, Italia, Malta, 
Țările de Jos, Portugalia, 
Spania și Regatul Unit
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Amendamentul Parlamentului

3. Interconexiuni nord-sud 
de gaze naturale în Europa 
de Vest („NSI West 
Gas”):

Creșterea capacităților de 
interconectare și a altor 
infrastructuri relevante 
pentru fluxurile 
reversibile de transport al 
gazului nord-sud în 
Europa de Vest, în 
vederea eliminării 
blocajelor, a diversificării 
în continuare a rutelor, a 
consolidării securității
aprovizionării și a 
creșterii capacității de a 
livra gaz pe termen scurt, 
folosind astfel pe deplin 
surse alternative externe 
și optimizând terminalele 
de gaz natural lichefiat 
(GNL) și infrastructura 
de stocare a gazelor 
naturale

Belgia, Irlanda, , 
Luxemburg Franța, 
Germania, Italia, Malta, 
Țările de Jos, Portugalia, 
Spania și Regatul Unit

Or. en

Amendamentul 724
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie

3. Interconexiuni nord-
sud de gaze naturale în 
Europa de Vest („NSI 
West Gas”)

Majorarea capacităților 
de interconectare pentru 
fluxurile de transport al 
gazului nord-sud în 
Europa de Vest, în 
vederea diversificării în 
continuare a rutelor de 
aprovizionare și a 
creșterii capacității de a 
livra gaz pe termen scurt

Belgia, Irlanda, , 
Luxemburg Franța, 
Germania, Italia, Malta, 
Țările de Jos, Portugalia, 
Spania și Regatul Unit
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Amendamentul Parlamentului

eliminat eliminat eliminat

Or. en

Amendamentul 725
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 4

Textul propus de Comisie

4. Conexiuni nord-sud de 
electricitate în Europa 
Centrală, de Est și de Sud-
Est („NSI East 
Electricity”):

Consolidarea 
interconexiunilor și a 
liniilor interne pe 
direcțiile nord-sud și est-
vest, pentru finalizarea 
pieței interne și pentru 
integrarea generării din 
surse regenerabile de 
energie

Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, 
Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, 
România, Slovacia, 
Slovenia.

Amendamentul Parlamentului

4. Conexiuni nord-sud de 
energie electrică în 
Europa Centrală, de Est și 
de Sud-Est („NSI East 
Electricity”):

Consolidarea 
interconexiunilor și a 
liniilor interne pe 
direcțiile nord-sud și est-
vest și cu țările terțe, 
pentru finalizarea pieței
interne și pentru 
integrarea generării din 
surse regenerabile de 
energie

Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, 
Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, 
România, Slovacia, 
Slovenia

Or. en

Amendamentul 726
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 5
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Textul propus de Comisie

5. Conexiuni nord-sud de 
gaze naturale în Europa 
Centrală, de Est și de Sud-
Est („NSI East Gas”):

Consolidarea conexiunilor 
regionale de gaze naturale 
între regiunea Mării 
Baltice, Marea Adriatică 
și Marea Neagră, în 
special pentru creșterea 
diversificării și pentru 
ameliorarea securității 
aprovizionării cu gaze

Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, 
Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, 
România, Slovacia, 
Slovenia.

Amendamentul Parlamentului

5. Conexiuni nord-sud de 
gaze naturale în Europa 
Centrală, de Est și de Sud-
Est („NSI East Gas”):

Consolidarea conexiunilor 
regionale de gaze naturale 
și a altor infrastructuri 
relevante, inclusiv cea de 
gaze naturale lichefiate 
(GNL) și gaze naturale 
comprimate (CNG), în 
bazinul mediteraneean de 
est și între regiunea Mării 
Baltice, Marea Adriatică 
și Marea Neagră, în 
special pentru creșterea 
diversificării și pentru 
ameliorarea securității 
aprovizionării cu gaze

Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, 
Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, 
România, Slovacia, 
Slovenia

Or. en

Amendamentul 727
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie

5. Conexiuni nord-sud de 
gaze naturale în Europa 
Centrală, de Est și de 
Sud-Est („NSI East 

Consolidarea 
conexiunilor regionale de 
gaze naturale între 
regiunea Mării Baltice, 

Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, 
Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, 
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Gas”) Marea Adriatică și Marea 
Neagră, în special pentru 
creșterea diversificării și 
pentru ameliorarea 
securității aprovizionării 
cu gaze

România, Slovacia, 
Slovenia.

Amendamentul Parlamentului

eliminat eliminat eliminat

Or. en

Amendamentul 728
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 6

Textul propus de Comisie

6. Planului de 
interconectare a piețelor 
de electricitate din zona 
baltică („BEMIP 
Electricity”):

Dezvoltarea 
interconexiunilor între 
statele membre din 
regiunea baltică și 
consolidarea 
corespunzătoare a 
infrastructurilor rețelei 
interne, pentru a se pune 
capăt izolării statelor 
baltice și pentru a se 
stimula integrarea pieței 
din regiune

Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Germania, 
Letonia, Lituania, Polonia 
și Suedia.

Amendamentul Parlamentului

6. Planul de 
interconectare a piețelor 
de energie electrică din 
zona baltică („BEMIP 
Electricity”):

Dezvoltarea 
interconexiunilor între 
statele membre din 
regiunea baltică și 
consolidarea 
corespunzătoare a 
infrastructurilor rețelei 
interne, pentru a se pune 
capăt izolării statelor 
baltice, pentru a se stimula 
integrarea pieței din 

Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Germania, 
Letonia, Lituania, Polonia
și Suedia
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regiune și pentru a 
integra energia produsă 
din surse regenerabile de 
energie

Or. en

Amendamentul 729
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 7

Textul propus de Comisie

7. Planului de 
interconectare a piețelor 
de gaze naturale din zona 
baltică („BEMIP Gas”):

Încetarea izolării celor 
trei state baltice și a 
Finlandei prin 
întreruperea dependenței 
de un singur furnizor și 
prin creșterea 
diversificării surselor de 
aprovizionare în regiunea 
Mării Baltice

Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Germania, 
Letonia, Lituania, Polonia 
și Suedia.

Amendamentul Parlamentului

7. Planul de 
interconectare a piețelor 
de gaze naturale din zona 
baltică („BEMIP Gas”):

Crearea unei 
infrastructuri de gaze 
între statele membre din 
regiunea baltică, 
consolidând 
infrastructurile de rețele 
interne de gaze în mod 
corespunzător, pentru a 
pune capăt izolării celor 
trei state baltice și a 
Finlandei, precum și 
dependenței acestora de 
un furnizor unic, pentru a 
spori diversificarea și 
securitatea aprovizionării
și a rutelor în regiunea 
Mării Baltice

Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Germania, 
Letonia, Lituania, Polonia 
și Suedia

Or. en
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Amendamentul 730
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 8

Textul propus de Comisie

8. Coridorul sudic al 
gazelor („SGC”):

Transportul gazelor din 
bazinul Mării Caspice, 
Asia Centrală, Orientul 
Mijlociu și bazinul 
mediteranean estic către 
Uniune, pentru 
consolidarea 
diversificării surselor de 
aprovizionare cu gaze

Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, 
Franța, Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, 
România, Slovacia, 
Slovenia

Amendamentul Parlamentului

8. Coridorul sudic al 
gazelor („SGC”):

Infrastructură pentru 
transportul și stocarea 
gazelor, inclusiv 
terminale de gaze 
naturale lichefiate sau 
comprimate, pentru 
consolidarea 
diversificării surselor și 
rutelor de aprovizionare 
cu gaze din bazinul Mării 
Caspice, Asia Centrală, 
Orientul Mijlociu și 
bazinul mediteraneean
estic către Uniune

Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, 
Franța, Germania, Grecia, 
Ungaria, Italia, Polonia, 
România, Slovacia, 
Slovenia

Or. en

Amendamentul 731
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Anexă – partea II – litera a – punctul 8

Textul propus de Comisie

8. Coridorul sudic al 
gazelor („SGC”):

Transportul gazelor din 
bazinul Mării Caspice, 
Asia Centrală, Orientul 
Mijlociu și bazinul 
mediteranean estic către 
Uniune, pentru 
consolidarea 
diversificării surselor de 
aprovizionare cu gaze

Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Cipru, 
Franța, Germania, 
Grecia, Ungaria, Italia, 
Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia

Amendamentul Parlamentului

eliminat eliminat eliminat

Or. en

Amendamentul 732
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera a – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Conexiuni în vederea 
diversificării coridoarelor 
de aprovizionare cu 
petrol în Europa Centrală 
și de Est („OSC”):

Interoperabilitatea rețelei 
de conducte de petrol din 
Europa Centrală și de Est 
pentru a spori securitatea 
aprovizionării și pentru a 
reduce riscurile de mediu

Austria, Republica Cehă, 
Germania, Ungaria, 
Polonia, Slovacia

Or. en

Justificare

Acest coridor este inclus în orientarea TEN-E și nu există nicio justificare pentru absența sa 
din această listă.
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Amendamentul 733
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera b – punctul 3

Textul propus de Comisie

Rețea transfrontalieră a 
dioxidului de carbon

Pregătirea construirii 
infrastructurii de 
transport al dioxidului de 
carbon între statele 
membre, în vederea 
implementării captării și 
stocării dioxidului de 
carbon

toate

Amendamentul Parlamentului

eliminat eliminat eliminat

Or. en

Amendamentul 734
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă – partea II – litera b – rândul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Eficiența energetică Garantarea creșterii 
consumului în UE și, 
ulterior, a scăderii 
acestuia de-a lungul 
timpului

toate

Or. en
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Amendamentul 735
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexă 1 – partea III a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista proiectelor care prezintă sinergii 
între cel puțin două dintre sectoarele 
vizate de MCE
Realizarea de rețele de distribuție 
inteligente prin exploatarea 
infrastructurilor de transport sau de 
telecomunicații noi sau existente.
Valorificarea infrastructurilor de 
transport existente pentru implementarea 
rețelelor de transport și de distribuție a 
energiei electrice sau a rețelelor de 
telecomunicații.

Or. en

Amendamentul 736
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexă – partea III – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervențiile din domeniul rețelelor de 
bandă largă trebuie să contribuie la o 
creștere inteligentă și favorabilă 
incluziunii, prin crearea unui portofoliu 
echilibrat și diversificat la nivel geografic 
de proiecte de bandă largă, inclusiv 
proiecte de 30 Mbps și 100 Mbps, plus 
proiecte urban-suburbane și rurale, în 
vederea atingerii unui nivel satisfăcător de 
conectivitate în toate statele membre.

Intervențiile din domeniul rețelelor de 
bandă largă trebuie să contribuie la o 
creștere inteligentă și favorabilă 
incluziunii, prin crearea unui portofoliu 
echilibrat și diversificat la nivel geografic 
de proiecte de bandă largă, prin orientarea 
către rețele omniprezente de Gbps și către 
o capacitate primară de cel puțin 
100 Mbps, plus proiecte urban-suburbane 
și rurale, în vederea atingerii unui nivel 
satisfăcător de conectivitate în toate statele 
membre.
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Or. en

Amendamentul 737
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexă – partea III – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervențiile din domeniul rețelelor de 
bandă largă trebuie să contribuie la o 
creștere inteligentă și favorabilă 
incluziunii, prin crearea unui portofoliu 
echilibrat și diversificat la nivel geografic 
de proiecte de bandă largă, inclusiv 
proiecte de 30 Mbps și 100 Mbps, plus 
proiecte urban-suburbane și rurale, în 
vederea atingerii unui nivel satisfăcător de 
conectivitate în toate statele membre.

Intervențiile din domeniul rețelelor de 
bandă largă trebuie să contribuie la o 
creștere inteligentă și favorabilă 
incluziunii, prin crearea unui portofoliu 
echilibrat și diversificat la nivel geografic 
de proiecte de bandă largă, urmărind să 
garanteze că până în 2020 toți europenii 
vor avea acces la 100 Mbps și că 50 % din 
gospodăriile din UE vor avea acces la cel 
puțin 1 Gbit, plus proiecte urban-
suburbane și rurale, în vederea atingerii 
unui nivel satisfăcător de conectivitate în 
toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 738
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexă – partea III – litera b – rândul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Intervenția în domeniul rețelelor de bandă 
largă include:

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei 
digitale 2020 de acoperire universală la
30 Mbps; sau
Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei digitale 
2020 de conectare a cel puțin 50 % din 
gospodării cu viteze mai mari de 
100 Mbps;
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Amendamentul Parlamentului

Intervenția în domeniul rețelelor de bandă 
largă include:

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul de acoperire 
universală la 100 Mbps; sau

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei digitale 
2020 de conectare a cel puțin 50 % din 
gospodării cu viteze mai mari de 
100 Mbps;

Or. en

Amendamentul 739
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexă – partea III – litera b – rândul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Intervenția în domeniul rețelelor de bandă 
largă include:

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei 
digitale 2020 de acoperire universală la 
30 Mbps; sau

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei digitale 
2020 de conectare a cel puțin 50 % din 
gospodării cu viteze mai mari de 
100 Mbps;

Amendamentul Parlamentului

Intervenția în domeniul rețelelor de bandă 
largă include:

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul de acoperire 
universală la 100 Mbps; sau

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei digitale
2020 de conectare a cel puțin 50 % din 
gospodării cu viteze mai mari de 
100 Mbps;

Or. en
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Amendamentul 740
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexă – partea III – litera b – rândul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Intervenția în domeniul rețelelor de bandă 
largă include:

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei digitale 
2020 de acoperire universală la 30 Mbps; 
sau
Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei 
digitale 2020 de conectare a cel puțin 50 % 
din gospodării cu viteze mai mari de 
100 de Mbps;

Amendamentul Parlamentului

Intervenția în domeniul rețelelor de bandă 
largă include:

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei digitale 
2020 de acoperire universală la 30 Mbps; 
sau

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul de conectare a 
cel puțin 50 % din gospodării cu viteze de
cel puțin 1 Gbps;

Or. en

Amendamentul 741
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexă – partea III – litera b – rândul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Intervenția în domeniul rețelelor de bandă 
largă include:

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei digitale 
2020 de acoperire universală la 30 Mbps; 
sau

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei 
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digitale 2020 de conectare a cel puțin 50 % 
din gospodării cu viteze mai mari de 
100 Mbps;

Amendamentul Parlamentului

Intervenția în domeniul rețelelor de bandă 
largă include:

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul agendei digitale 
2020 de acoperire universală la 30 Mbps; 
sau

Investiții în rețelele de bandă largă capabile 
să îndeplinească obiectivul de conectare a 
cel puțin 50 % din gospodării cu viteze de
cel puțin 1 Gbps;

Or. en

Amendamentul 742
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexă – partea III – litera c – rândul 4

Textul propus de Comisie

Permiterea accesului la informații și 
servicii multilingve din sectorul public

Digitalizarea unor colecții mari de resurse 
culturale europene și stimularea reutilizării 
acestora de către terți.
Atingerea până în 2020 a unui nivel de 
acces integral pentru reutilizarea tuturor 
informațiilor care nu sunt secrete deținute 
de sectorul public din UE.
Să se dea posibilitatea tuturor agenților 
economici din UE să ofere servicii online 
în propria limbă, care să fie accesibile și 
utilizabile fără discontinuități în orice 
limbă din UE.

Amendamentul Parlamentului

Permiterea accesului la informații și
servicii multilingve din sectorul public

Digitalizarea unor colecții mari de resurse 
culturale europene și stimularea accesului 
gratuit al publicului și a reutilizării 
gratuite a acestora de către terți.
Atingerea până în 2020 a unui nivel de 
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acces integral pentru reutilizarea tuturor 
informațiilor care nu sunt secrete deținute 
de sectorul public din UE.
Să se dea posibilitatea tuturor agenților 
economici din UE să ofere servicii online 
în propria limbă, care să fie accesibile și 
utilizabile fără discontinuități în orice 
limbă din UE.

Or. en

Amendamentul 743
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexă – partea III – litera c – rândul 5

Textul propus de Comisie

Siguranță și securitate Instalații informatice, baze de date și 
instrumente informatice partajate destinate 
Centrelor pentru un internet mai sigur 
(SIC) în statele membre, precum și 
operațiuni back-office pentru gestionarea 
raportării privind materialele care conțin 
abuzuri sexuale.

Infrastructuri de servicii critice, inclusiv 
canale și platforme de comunicare 
elaborate și implementate în vederea 
consolidării capacităților de pregătire, 
partajare de informații, coordonare și 
răspuns la nivelul UE.

Amendamentul Parlamentului

Siguranță și securitate Instalații informatice și baze de date 
partajate destinate Centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre.
Infrastructuri de servicii critice, inclusiv 
canale și platforme de comunicare 
elaborate și implementate în vederea 
consolidării capacităților de pregătire, 
partajare de informații, coordonare și 
răspuns la nivelul UE.
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