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Amendamentul 1
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că internalizarea 
costurilor externe ale transportului 
(emisiile locale, emisiile de CO2, 
fragmentarea habitatului și costurile de 
sănătate) în prețurile acestuia într-un mod 
echitabil, nediscriminatoriu în toate 
modurile de transport ar duce la o alegere 
„ecologică” a modului de transport;

1. subliniază faptul că internalizarea 
costurilor externe ale transportului 
(emisiile locale, emisiile de CO2, 
pierderea biodiversității, fragmentarea 
habitatului, costurile de sănătate, costul 
dependenței de petrol, accidentele și alte 
costuri sociale) în prețurile acestuia într-un 
mod echitabil, nediscriminatoriu în toate 
modurile de transport ar duce la o alegere 
mai „ecologică” a modului de transport; 
mai mult decât atât, consideră prioritară 
eliminarea subvențiilor directe și indirecte 
de care beneficiază transportul rutier și 
aerian, de exemplu, excluderea 
kerosenului din domeniul de aplicare al 
taxei pe combustibil sau scutirea 
zborurilor din interiorul UE de la plata 
TVA; 

Or. en

Amendamentul 2
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că internalizarea 
costurilor externe ale transportului 
(emisiile locale, emisiile de CO2, 
fragmentarea habitatului și costurile de 
sănătate) în prețurile acestuia într-un mod 
echitabil, nediscriminatoriu în toate 
modurile de transport ar duce la o alegere 
„ecologică” a modului de transport;

1. subliniază faptul că internalizarea 
costurilor externe ale transportului 
(emisiile locale, emisiile de CO2, 
fragmentarea habitatului și costurile de 
sănătate) în prețurile acestuia într-un mod 
echitabil, nediscriminatoriu în toate 
modurile de transport, diferențiat în 
funcție de nivelul de poluare, ar duce la o 
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alegere „ecologică” a modului de transport;

Or. de

Amendamentul 3
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. În plus, solicită obiective sectoriale de 
reducere a emisiilor de CO2 pentru 
transport, compatibile cu o reducere 
globală obligatorie a emisiilor de CO2 de 
cel puțin 30% până în 2020, atât la nivel 
național, cât și la nivel european; 

Or. en

Amendamentul 4
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. În plus, consideră că este necesară o 
reorientare culturală către moduri de 
transport mai sustenabile care ar trebui 
facilitată printr-o politică de informare a 
populației; consideră că veniturile 
provenite din internalizarea costurilor 
legate de transport ar trebui reinvestite în 
primul rând în moduri de transport 
sustenabile și în măsuri de atenuare a 
fenomenelor climatice;

Or. en
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Amendamentul 5
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra tendinței 
preconizate de creștere a gradului de 
urbanizare în cadrul societății noastre; prin 
urmare crește importanța planificării 
teritoriului și a sistemelor atractive de 
transport în comun, în special în contextul 
transportului urban;

2. atrage atenția asupra tendinței 
preconizate de creștere a gradului de 
urbanizare în cadrul societății noastre; prin 
urmare crește importanța planificării 
teritoriului și a sistemelor atractive și puțin 
poluante de transport public local, în 
special în contextul transportului urban;

Or. de

Amendamentul 6
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra tendinței 
preconizate de creștere a gradului de 
urbanizare în cadrul societății noastre; prin 
urmare crește importanța planificării 
teritoriului și a sistemelor atractive de 
transport în comun, în special în contextul 
transportului urban;

2. atrage atenția asupra tendinței 
preconizate de creștere a gradului de 
urbanizare în cadrul societății noastre; prin 
urmare crește importanța planificării 
teritoriului și a sistemelor atractive și mai 
puțin poluante de transport în comun, în 
special în contextul transportului urban, 
fără a neglija însă transportul rural;

Or. en

Amendamentul 7
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra tendinței 
preconizate de creștere a gradului de 
urbanizare în cadrul societății noastre; prin 
urmare crește importanța planificării 
teritoriului și a sistemelor atractive de 
transport în comun, în special în contextul 
transportului urban; 

2. atrage atenția asupra tendinței 
preconizate de creștere a gradului de 
urbanizare în cadrul societății noastre; prin 
urmare crește importanța planificării 
teritoriului și a sistemelor atractive și 
eficiente de transport în comun care să fie 
în pas cu noile tehnologii și capabile să 
concureze cu vehiculele private în privința 
costului, metodei și duratei călătoriei, în 
special în contextul transportului urban; 

Or. it

Amendamentul 8
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctele 2a (nou) și 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța verificării 
respectării cu strictețe a limitei maxime de 
viteză de 50 km/h în zonele urbane; după 
cum reiese din mai multe studii și 
cercetări, acest lucru are un dublu 
impact: în primul rând, reduce emisiile 
poluante și, în al doilea rând, reduce 
numărul accidentelor rutiere în general, 
precum și al celor mortale care se știe că 
afectează un procent însemnat al 
populației din zonele dens populate;
2b. subliniază că este necesar să se 
instituționalizeze conceptul condusului 
mai ecologic, așa numitul „eco-driving”, 
și predarea lui în școlile de șoferi să 
devină obligatorie, din moment ce s-a 
demonstrat că, prin adoptarea unor 
măsuri simple în timpul condusului, se 
poate reduce consumul de carburant cu 
până la 30%, reducând, astfel, poluarea 
atmosferică generată de CO2, 
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hidrocarburile nearse și pulberile fine;

Or. it

Amendamentul 9
Bairbre de Brún

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că crearea unor bune 
legături de transport cu serviciile publice 
în zonele rurale va determina reducerea 
utilizării autoturismelor personale;

Or. en

Amendamentul 10
János Áder

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită, în interesul creării unui 
transport coerent urban și suburban și al 
împiedicării exodului populației rurale, 
formarea unor Regiuni urbane 
funcționale;

Or. hu

Amendamentul 11
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

 3. consideră că este esențială respectarea 
normelor privind calitatea aerului stabilite 
prin legislația UE având în vedere creșterea 
numărului de boli respiratorii și a altor boli 
legate de poluarea aerului, provocată în 
special de transporturi; susține, în special la 
nivel urban, crearea de zone cu emisii 
reduse și măsurile de reducere a traficului 
care stimulează mersul pe jos și cu 
bicicleta;

3. consideră că este esențială respectarea 
normelor privind calitatea aerului stabilite 
prin legislația UE având în vedere creșterea 
numărului de boli respiratorii, 
cardiovasculare și a altor boli legate de 
poluarea aerului, provocată în special de 
transporturi;  consideră că, pentru a 
rezolva această problemă, ar trebui 
stimulate măsurile preventive, de 
exemplu, prin introducerea unor filtre de 
înaltă calitate pentru particulele solide 
ultrafine emise de motoare și că ar trebui 
oferite stimulente pentru a înlocui toate 
autovehiculele care nu corespund 
normelor europene Euro 4, Euro 5 și 
Euro 6 (ultima urmând să intre în vigoare 
în 2014); reducerea emisiilor nu trebuie 
să se rezume doar la vehiculele care 
folosesc noi tehnologii, de exemplu, cele 
echipate cu motoare de tip nou, ci ar 
trebui să se aplice și celor aflate deja în 
circulație; motoarele de tip vechi pot fi 
adaptate prin utilizarea unor filtre noi, 
pentru a produce un nivel scăzut de emisii 
de particule solide ultrafine, similar 
vehiculelor noi; susține, în special la nivel 
urban, crearea de zone cu emisii reduse 
(cum ar fi zonele 30, în care viteza 
maximă a vehiculelor este limitată la 30 
km/h) și măsurile de reducere a traficului 
care stimulează mersul pe jos și cu 
bicicleta;

Or. it

Amendamentul 12
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este esențială respectarea 
normelor privind calitatea aerului stabilite 
prin legislația UE având în vedere creșterea 
numărului de boli respiratorii și a altor boli 
legate de poluarea aerului, provocată în 
special de transporturi; susține, în special 
la nivel urban, crearea de zone cu emisii 
reduse și măsurile de reducere a traficului 
care stimulează mersul pe jos și cu 
bicicleta;

3. consideră că este esențială respectarea 
normelor privind calitatea aerului stabilite 
prin legislația UE având în vedere creșterea 
numărului de boli respiratorii și a altor boli 
legate de poluarea aerului, provocată și de 
transporturi; susține, în special la nivel 
urban, crearea de zone cu emisii reduse și 
măsurile de reducere a traficului care 
stimulează mersul pe jos și cu bicicleta, cu 
respectarea principiilor fezabilității și 
funcționalității;

Or. it

Amendamentul 13
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită adoptarea unei legislații 
europene în domeniul drepturilor 
pietonilor în conformitate cu Carta 
europeană a drepturilor pietonilor 
adoptată de Parlamentul European și 
instituirea unei limite de viteză universale 
în toate zonele rezidențiale; recomandă 
adoptarea sub forma unor obiective 
politice oficiale ale UE a obiectivelor 
Cartei de la Bruxelles privind ciclismul și 
alocarea de fonduri RTE-T pentru 
finanțarea investițiilor în infrastructura 
transeuropeană pentru biciclete; solicită 
includerea accesului nerestricționat la 
serviciile de transport a persoanelor cu 
mobilitate redusă între principiile de bază 
ale politicii în domeniul transportului;

Or. en
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Amendamentul 14
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită, în contextul îmbunătățirii 
calității vieții, adaptarea transporturilor la 
necesitățile persoanelor cu mobilitate 
redusă, care au dreptul inalienabil, 
consfințit de articolul 9 al Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, de a 
avea acces la toate formele de transport; 
acest lucru este unul dintre fundamentele 
nediscriminării, în contextul liberei 
circulații a persoanelor, oferind, totodată, 
avantaje economice, culturale și turistice;

Or. it

Amendamentul 15
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
2008, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, în 
special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar;

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
2008, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, în 
special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar în 
cazul transportului pe distanțe medii și 
lungi;
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Or. it

Amendamentul 16
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
2008, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, în 
special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar; 

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
2008, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, în 
special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar 
paralel cu construirea de noi căi ferate 
compatibile cu capacitatea actuală a 
rețelei; în plus, susține stimularea 
construirii de spații de depozitare 
intermediare (care ar putea îmbunătăți 
procesul transferării mărfii de la 
transportul rutier la cel feroviar) și 
îmbunătățirea funcționalității spațiilor 
existente;

Or. it

Amendamentul 17
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
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(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
20081, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, 
în special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar; 

(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM1

2008, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, în 
special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar prin 
măsuri cu caracter obligatoriu; 

Or. en

Amendamentul 18
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
20081, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, 
în special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 
28% în perioada 1990-2006, față de 
scăderea acestora în alte sectoare cu 3%; 
solicită transferarea treptată a traficului de 
mărfuri de la transportul rutier la cel 
feroviar;

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului; constată că introducerea 
standardelor privind gazele de eșapament 
Euro 5 și Euro 6 pentru autoturisme și 
Euro VI pentru vehiculele grele 
contribuie și/sau vor contribui la 
îmbunătățirea calității aerului, că 
amânarea introducerii acestora ar avea 
un impact negativ și că înlocuirea 
implicită a parcului de autovehicule va 
duce la înlocuirea vehiculelor vechi cu 
vehicule cu emisii scăzute; își exprimă 
preocuparea în continuare privind nivelul 
oxizilor de azot și al particulelor fine 
(Raportul TERM 20082, fig. 5.1); își 

                                               
1 „Transportul la răscruce. TERM 2008: indicatori care urmăresc transportul și mediul în Uniunea Europeană” -
Raportul AEM nr. 3/2009.
2 ‘Transport at a crossroad  TERM 2008: Indicators tracking transport and environment in the European Union’ 
(EEA Report No 3/2009) (Transportul la răscruce. TERM 2008: indicatori care urmăresc transportul și mediul în 
Uniunea Europeană” - Raportul AEM nr. 3/2009).
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exprimă dezamăgirea, în special, privind 
creșterea cu 28% a emisiilor de CO2 ale 
transportului rutier în perioada 1990-2006, 
față de scăderea acestora în alte sectoare cu 
3%; solicită transferarea treptată a 
traficului de mărfuri de la transportul rutier 
la cel feroviar;

Or. de

Amendamentul 19
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
20081, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, 
în special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar;

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
20081, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, 
în special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar; 
solicită încetarea construcției de străzi și 
extinderea sistemului de cale ferată; 

Or. de

Amendamentul 20
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
2008, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, în 
special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar;

recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
2008, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, în 
special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 
acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar și la 
alte moduri de transport eficiente din 
punct de vedere energetic;

Or. en

Amendamentul 21
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea 
în continuare privind nivelul oxizilor de 
azot și al particulelor fine (Raportul 
TERM 20081, fig. 5.1); își exprimă 
dezamăgirea, în special, privind emisiile 
de CO2 ale transportului rutier, care au 
crescut cu 28% în perioada 1990-2006, față 
de scăderea acestora în alte sectoare cu 3%; 
solicită transferarea treptată a traficului 
de mărfuri de la transportul rutier la cel 
feroviar;

5.  recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului (Raportul TERM1 2008, fig. 
5.1);  ia act de faptul că se vor înregistra 
și alte îmbunătățiri ale calității aerului 
datorită introducerii noilor standarde 
privind emisiile autovehiculelor Euro 5 și 
6 (vehicule ușoare) și Euro VI (vehicule 
grele) și că, în urma reînnoirii parcului de 
autovehicule, emisiile aferente 
transportului rutier vor scădea în mod 
semnificativ, pe măsură ce vehiculele 
vechi sunt înlocuite de modele mai noi. 
De aceea, statele membre ar trebui să ia 

                                               
1 „Transportul la răscruce. TERM 2008: indicatori care urmăresc transportul și mediul în Uniunea Europeană” -
Raportul AEM nr. 3/2009.
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măsuri corespunzătoare pentru a accelera 
înlocuirea parcului de autovehicule.

își exprimă preocuparea , în special, 
privind emisiile de CO2 ale transportului 
rutier, care, în ciuda reducerii cu circa 
20% a emisiilor de CO2 aferente 
autoturismelor față de nivelul din 1995 și 
a îmbunătățirii constante cu 1% în fiecare 
an începând din anii 1970 a eficienței 
combustibililor vehiculelor comerciale, au 
crescut cu 28% în perioada 1990-2006, față 
de scăderea acestora în alte sectoare cu 3%; 
constată faptul că acest lucru este 
rezultatul creșterii cererii în sectorul 
transporturilor, în directă legătură cu 
creșterea PIB; cu toate acestea, solicită 
implementarea unei abordări integrate 
pentru reducerea emisiilor de CO2, în 
cadrul căreia toate părțile implicate ar 
trebui să își asume partea de 
responsabilitate;  

Or. en

Amendamentul 22
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM 
20081, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, 
în special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 

5. recunoaște faptul că transportul rutier a 
redus semnificativ emisiile de particule 
(PM 10), substanțe acidifiante și precursori 
ai ozonului, dar își exprimă preocuparea în 
continuare privind nivelul oxizilor de azot 
și al particulelor fine (Raportul TERM1

2008, fig. 5.1); își exprimă dezamăgirea, în 
special, privind emisiile de CO2 ale 
transportului rutier, care au crescut cu 28% 
în perioada 1990-2006, față de scăderea 

                                               
1 „Transportul la răscruce. TERM 2008: indicatori care urmăresc transportul și mediul în Uniunea Europeană” -
Raportul AEM nr. 3/2009.
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acestora în alte sectoare cu 3%; solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar;

acestora în alte sectoare cu 3%; consideră 
că ar trebui luat în considerare și 
impactul particulelor de carbon negru 
(funingine) asupra încălzirii globale și că 
ar trebui să se recomande sistemele de 
filtrare a particulelor pentru a elimina 
impactul acestora și a compensa, cel puțin 
parțial, creșterea sau reducerea 
insuficientă a emisiilor de CO2. solicită 
transferarea treptată a traficului de mărfuri 
de la transportul rutier la cel feroviar;

Or. en

Amendamentul 23
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. semnalează faptul că sectorul 
transporturilor nu a redus considerabil 
folosirea combustibilor fosili, acesta 
depinzând încă în proporție de 97% de 
astfel de resurse, această dependență 
având impact negativ atât asupra 
securității la nivel mondial cât și asupra 
rezervelor disponibile;

Or. ro

Amendamentul 24
János Áder

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța magistralei 
nord-sud a rețelei transeuropene de 
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transport, mai ales prin prisma faptului 
că, în lipsa autostrăzilor, traficul 
transeuropean trece prin orașele regiunii, 
provocând probleme de mediu majore;

Or. hu

Amendamentul 25
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să îndemne statele 
membre să înlăture obstacolele care 
încetinesc crearea de coridoare de 
transport feroviar;

Or. it

Amendamentul 26
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă îngrijorarea privind emisiile 
preconizate de SOx și NOx în cadrul 
transportului maritim, care vor fi 
aproximativ egale cu emisiile 
transporturilor terestre până în 2020 și 
privind încercarea eșuată a Organizației 
Maritime Internaționale (OMI) de a pune 
în aplicare un sistem de reducere a 
emisiilor de CO2; solicită, așadar, 
includerea transportului maritim în 
Sistemului european de comercializare a 
cotelor de emisii de gaze cu efect de seră;

6. își exprimă îngrijorarea privind emisiile 
preconizate de SOx și NOx în cadrul 
transportului maritim, care vor fi 
aproximativ egale cu emisiile 
transporturilor terestre până în 2020 și 
privind încercarea eșuată a Organizației 
Maritime Internaționale (OMI) de a pune 
în aplicare un sistem de reducere a 
emisiilor de CO2;

Or. it
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Amendamentul 27
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă îngrijorarea privind emisiile 
preconizate de SOx și NOx în cadrul 
transportului maritim, care vor fi 
aproximativ egale cu emisiile 
transporturilor terestre până în 2020 și 
privind încercarea eșuată a Organizației 
Maritime Internaționale (OMI) de a pune 
în aplicare un sistem de reducere a 
emisiilor de CO2; solicită, așadar,
includerea transportului maritim în 
Sistemului european de comercializare a 
cotelor de emisii de gaze cu efect de seră;

6. recunoaște că, potrivit Organizației 
Maritime Internaționale (OMI), 
transportul maritim emite între de 3 și 5 
ori mai puțin CO2 decât transportul rutier, 
dar își exprimă îngrijorarea privind 
emisiile preconizate de SOx și NOx în 
cadrul transportului maritim, care vor fi 
aproximativ egale cu emisiile 
transporturilor terestre până în 2020 și 
privind încercarea neconvingătoare a 
Organizației Maritime Internaționale 
(OMI) de a pune în aplicare un sistem de 
reducere a emisiilor de CO2; solicită
examinarea posibilității includerii 
transportului maritim în Sistemul european 
de comercializare a cotelor de emisii de 
gaze cu efect de seră în cazul unui eșec al 
negocierilor OMI și după luarea în 
considerare a caracterului internațional 
al transportului maritim și a posibilității 
de redirecționare a carbonului către 
porturile și transportul rutier din afara 
UE;

Or. en

Amendamentul 28
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă îngrijorarea privind emisiile
preconizate de SOx și NOx în cadrul 

6. își exprimă îngrijorarea privind 
creșterea cu 40% a emisiilor preconizate 
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transportului maritim, care vor fi 
aproximativ egale cu emisiile 
transporturilor terestre până în 2020 și 
privind încercarea eșuată a Organizației 
Maritime Internaționale (OMI) de a pune 
în aplicare un sistem de reducere a 
emisiilor de CO2; solicită, așadar,
includerea transportului maritim în 
Sistemului european de comercializare a 
cotelor de emisii de gaze cu efect de seră;

de SOx și NOx generate de transportul 
maritim în perioada 2000-2020, la 
sfârșitul căreia este posibil ca nivelul lor 
să atingă sau să depășească totalul 
emisiilor provenite de la toate mijloacele 
de transport terestre și solicită Comisiei să 
acționeze pornind de la revizuirea din 
2008 a nivelelor de SOx și NOx efectuată 
de OMI și să accelereze pregătirile 
necesare pentru ca UE să își poată 
declara toate mările drept zone de control 
al emisiilor de SOx și NOx (ECA); este, de 
asemenea, preocupat de eșecurile repetate 
ale Organizației Aviației Civile 
Internaționale (OACI) și ale Organizației 
Maritime Internaționale (OMI) în 
încercarea de a adopta măsuri obligatorii 
de control al impactului aviației și 
navigației asupra climei în cei 12 ani 
scurși de la adoptarea Protocolului de la 
Kyoto; solicită elaborarea de urgență a 
unor măsuri cu caracter obligatoriu care 
să introducă în domeniul transportului 
plafoane de emisii corespunzătoare cu 
obiectivele de reducere ale altor sectoare 
industriale din țările dezvoltate și 
tranzacționarea la licitație a cel puțin 
50% din cotele de emisii din acest sector;  
în lipsa unor obiective și măsuri 
cuprinzătoare la nivel mondial, îndeamnă 
Comisia să facă propuneri urgente vizând 
includerea transportului maritim în 
domeniul de aplicare al obiectivelor UE 
de reducere a emisiilor și în Sistemul
european de comercializare a cotelor de 
emisii de gaze cu efect de seră, după cum 
este prevăzut în pachetul legislativ privind 
clima;

Or. en

Amendamentul 29
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. deplânge nerespectarea de către 
Comisie a angajamentului său de a 
aborda problema impactului emisiilor de 
NOx generate de sectorul aviatic într-un 
instrument separat și, prin urmare, 
solicită introducerea unui factor de 
multiplicare în cazul utilizării de către 
operatorii de aeronave a Mecanismului de 
dezvoltare nepoluantă și a Implementării 
comune (MDN și IC) sau a creditelor de 
emisii emise pentru alte sectoare, 
începând cu 2012; solicită Uniunii 
Europene să se asigure că instrumentele 
europene și internaționale de politică în 
domeniul climei iau în considerare pe 
deplin impactul aviației asupra climei;

Or. en

Amendamentul 30
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
(C&D) reprezintă factorul esențial în 
eforturile depuse în vederea unui viitor 
durabil pentru transporturi deoarece numai
o schimbare tehnologică radicală poate 
determina atât de necesarele reduceri de 
emisii și tranziția către transporturi cu 
emisii reduse de dioxid de carbon; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
identifice catalizatorii posibilelor inovații 
create prin C&D și barierele în calea 
acestora și să acorde prioritate investițiilor 
în infrastructurile ecologice;

7. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
(C&D) reprezintă factorul esențial în 
eforturile depuse în vederea unui viitor 
durabil pentru transporturi deoarece o 
schimbare tehnologică radicală poate 
determina atât de necesarele reduceri de 
emisii și tranziția către transporturi cu 
emisii reduse de dioxid de carbon; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
identifice catalizatorii posibilelor inovații 
create prin C&D și barierele în calea 
acestora și să acorde prioritate investițiilor 
în infrastructurile ecologice;

Or. en
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Amendamentul 31
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
(C&D) reprezintă factorul esențial în 
eforturile depuse în vederea unui viitor 
durabil pentru transporturi deoarece numai 
o schimbare tehnologică radicală poate 
determina atât de necesarele reduceri de 
emisii și tranziția către transporturi cu 
emisii reduse de dioxid de carbon; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
identifice catalizatorii posibilelor inovații 
create prin C&D și barierele în calea 
acestora și să acorde prioritate investițiilor 
în infrastructurile ecologice;

7. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
(C&D) reprezintă factorul esențial în 
eforturile depuse în vederea unui viitor 
durabil pentru transporturi deoarece numai 
o reconstrucție ecologică radicală poate 
determina atât de necesarele reduceri de 
emisii și tranziția către transporturi cu 
emisii reduse de dioxid de carbon; 
semnalează Comisiei și statelor membre 
că o reducere semnificativă și neutră în 
ceea ce privește costurile a emisiilor 
generate de transporturi este deja fezabilă 
din punct de vedere tehnic; subliniază că 
autoturismele electrice nu reprezintă 
modalitatea de a realiza atât de necesara 
reducere a emisiilor în deceniile viitoare; 
subliniază că la ora actuală industria 
automobilistică se află într-o stare de 
deficit structural general și că trebuie să 
se adapteze la noile exigențe; îndeamnă 
Comisia și statele membre să identifice 
catalizatorii posibilelor inovații create prin 
C&D și barierele în calea acestora și să 
acorde prioritate investițiilor în 
infrastructurile ecologice;

Or. de

Amendamentul 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
(C&D) reprezintă factorul esențial în 
eforturile depuse în vederea unui viitor 
durabil pentru transporturi deoarece numai 
o schimbare tehnologică radicală poate 
determina atât de necesarele reduceri de 
emisii și tranziția către transporturi cu 
emisii reduse de dioxid de carbon; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
identifice catalizatorii posibilelor inovații 
create prin C&D și barierele în calea 
acestora și să acorde prioritate investițiilor 
în infrastructurile ecologice;

7. consideră că cercetarea și dezvoltarea 
(C&D) reprezintă factorul esențial în 
eforturile depuse în vederea unui viitor 
durabil pentru transporturi deoarece numai 
o schimbare tehnologică radicală poate 
determina atât de necesarele reduceri de 
emisii și tranziția către transporturi cu 
emisii reduse de dioxid de carbon; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
identifice catalizatorii posibilelor inovații 
create prin C&D și barierele în calea 
acestora și să acorde prioritate investițiilor 
în infrastructurile ecologice, de exemplu, 
rețele inteligente pentru transportul 
energiei electrice, obținerea de gaze 
naturale/biometan din surse regenerabile 
și rețele de distribuție a hidrogenului;
îndeamnă Comisia să nu neglijeze 
influența tehnologiilor incorporate în 
autovehicule asupra comportamentului 
șoferilor, acestea putând contribui la 
reducerea consumului de 
carburant/emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 33
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că, în ciuda creșterii 
eficienței energetice în sectorul 
transportului, această creștere nu a dus la 
o reducere globală a consumului de 
carburant din cauza creșterii cererii de 
servicii de transport;

Or. en
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Amendamentul 34
János Áder

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită, în interesul protejării 
infrastructurii existente – îndeosebi a 
transportului public urban –
restructurarea de urgență a sistemului de 
subvenții într-un mod prin care să se 
acorde întreținerii și modernizării 
tronsoanelor existente un nivel de 
prioritate cel puțin echivalent cu cel 
acordat construirii de tronsoane noi în 
deceniile precedente;  

Or. hu

Amendamentul 35
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. încurajează Comisia să continue 
schimbul de bune practici, de exemplu în 
cadrul inițiativei CIVITAS care oferă 
orașelor șansa de a învăța din schimbul de 
practici;

8. încurajează Comisia să continue 
schimbul de bune practici, de exemplu în 
cadrul Convenției Primarilor, al inițiativei 
CIVITAS și al altora, care oferă orașelor 
șansa de a învăța din schimbul de practici;

Or. en

Amendamentul 36
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. recunoscând faptul că potențialul 
realizării unui transport sustenabil din 
punct de vedere ecologic nu este infinit, 
solicită adoptarea de politici de gestionare 
la nivelul UE și la nivel mondial, cu 
implicații pentru normele privind 
comerțul și concurența;

Or. en

Amendamentul 37
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. consideră că întreținerea, 
modernizarea și utilizarea inteligentă a 
infrastructurii de transport existente 
trebuie să aibă prioritate față de 
construirea de noi infrastructuri; solicită 
ca investițiile în noile infrastructuri să se 
facă în principal pentru proiecte puțin 
poluante, cum ar fi transportul în comun, 
pistele de biciclete, transportul intermodal 
și siguranța traficului;

Or. en

Amendamentul 38
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. solicită ca finanțarea UE a 
proiectelor de transport, inclusiv 
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împrumuturile acordate de BEI, să fie 
condiționată de prezentarea unor planuri 
fiabile globale de transport sustenabil de 
către fiecare țară sau regiune și ca 
abordarea care acordă prioritate rețelelor 
de transport să înlocuiască abordarea 
care acordă prioritate proiectelor; insistă 
asupra intensificării consultării populației 
și consolidării normelor privind 
transparența și asupra unei mai bune 
implementări și respectări a legislației 
privind evaluarea impactului asupra 
mediului și protejarea naturii în ceea ce 
privește investițiile în infrastructura 
pentru transport;

Or. en

Amendamentul 39
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 8d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. reamintește Rezoluția sa din 23 aprilie 
2009 referitoare la un plan de acțiune 
privind mobilitatea urbană1 și recomandă 
introducerea unor planuri sustenabile 
integrate de circulație/mobilitate urbană 
în aglomerațiile urbane cu peste 100 000 
de locuitori și condiționarea acordării de 
fonduri europene în domeniul 
transportului urban de existența unor 
astfel de planuri;

Or. en

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0307.


