
AM\879982RO.doc PE473.888v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2011/2096(INI)

11.10.2011

AMENDAMENTELE
1 - 62

Proiect de aviz
Bogusław Sonik
(PE472.029v01-00)

Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un 
sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor
(2011/2096(INI))



PE473.888v01-00 2/32 AM\879982RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\879982RO.doc 3/32 PE473.888v01-00

RO

Amendamentul 1
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. salută foaia de parcurs a Comisiei 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
până în 2050, inclusiv obiectivul de 
reducere cu 60 % a emisiilor sectoriale de 
GES până în 2050; consideră că acest 
obiectiv nu este suficient de strict pentru a 
garanta faptul că UE nu depășește cota 
care îi revine din bugetul global 
compatibil de carbon de 2º C și regretă 
lipsa de propuneri pentru a reduce 
deplasările și transportul, odată cu 
trecerea la moduri de mobilitate mai 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 2
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că o rețea de 
transporturi sustenabilă și ecologică 
reprezintă coloana vertebrală a economiei 
europene și ar trebui să beneficieze de
stimulentele necesare în vederea trecerii la 
propulsia bazată pe carburanți nefosili,
acolo unde este posibil;

1. subliniază faptul că o rețea de 
transporturi sustenabilă și ecologică 
reprezintă coloana vertebrală a economiei 
europene și ar trebui să existe stimulentele 
necesare în vederea trecerii la propulsia 
bazată pe carburanți nefosili;

Or. de
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Amendamentul 3
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că o rețea de 
transporturi sustenabilă și ecologică 
reprezintă coloana vertebrală a economiei 
europene și ar trebui să beneficieze de 
stimulentele necesare în vederea trecerii la 
propulsia bazată pe carburanți nefosili, 
acolo unde este posibil;

1. subliniază faptul că o rețea de 
transporturi sustenabilă și ecologică 
reprezintă coloana vertebrală a economiei 
europene și ar trebui să beneficieze de 
stimulentele necesare în vederea trecerii la 
propulsia bazată pe carburanți nefosili, 
acolo unde este posibil din punct de vedere 
tehnic și economic;

Or. pl

Amendamentul 4
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că o rețea de 
transporturi sustenabilă și ecologică 
reprezintă coloana vertebrală a economiei 
europene și ar trebui să beneficieze de 
stimulentele necesare în vederea trecerii la 
propulsia bazată pe carburanți nefosili, 
acolo unde este posibil;

1. subliniază faptul că o rețea de 
transporturi sustenabilă și ecologică 
reprezintă coloana vertebrală a economiei 
europene și ar trebui să facă obiectul unor 
stimulente legislative și/sau financiare 
adecvate în vederea trecerii la propulsia 
bazată pe carburanți nefosili, acolo unde 
este posibil;

Or. fr

Amendamentul 5
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită introducerea de obiective 
obligatorii de reducere a GES pentru 
sectorul transporturilor până în 2050, cu 
o serie de obiective intermediare la 
intervale de 3-5 ani; solicită ca aceste 
obiective să fie stabilite cel puțin la nivelul 
propus de Comisie, și anume reducerea cu 
60 % a GES provenite din transporturi 
până în 2050, comparativ cu 1990, și cu 
20 % sub nivelul din 2008 până în 2030;

Or. en

Amendamentul 6
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. insistă ca o majoritate semnificativă a 
subvențiilor UE în sectorul 
transporturilor să fie dedicate 
infrastructurii feroviare și îmbunătățirii 
intermodalității; solicită propuneri de 
îmbunătățire a eficienței combustibililor 
pentru vehiculele grele prin reglementări 
cu caracter obligatoriu, de introducere a 
taxării obligatorii a camioanelor care să 
reflecte costurile externe și de 
infrastructură, precum și de introducere a 
unor limitatoare de viteză obligatorii 
pentru camionete, cu scopul de a reduce 
emisiile și de a îmbunătăți siguranța;

Or. en

Amendamentul 7
Paul Nuttall
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este conștient de faptul că emisiile de 
CO2, ca și cele de CO, NOx, COV și SO4,
au o influență puternică asupra calității 
aerului, cu precădere în zonele urbane și, 
prin urmare, asupra sănătății umane, sub 
forma afecțiunilor pulmonare și a 
diferitelor tipuri de cancer;

2. este conștient de faptul că monoxidul de 
carbon, compușii organici volatili,
emisiile de NOx și SO4 au o influență 
puternică asupra calității aerului, cu 
precădere în zonele urbane și, prin urmare, 
asupra sănătății umane, sub forma 
afecțiunilor pulmonare și a diferitelor tipuri 
de cancer;

Or. en

Amendamentul 8
Thomas Ulmer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. este conștient de faptul că emisiile de 
CO2, ca și cele de CO, NOx, COV și SO4, 
au o influență puternică asupra calității 
aerului, cu precădere în zonele urbane și, 
prin urmare, asupra sănătății umane, sub 
forma afecțiunilor pulmonare și a 
diferitelor tipuri de cancer;

2. este conștient de faptul că emisiile de 
CO2, ca și cele de CO, NOx, COV, SO4,
precum și particulele rezultate în urma 
frânării și a frecării dintre pneuri și căile 
rutiere, au o influență puternică asupra 
calității aerului, cu precădere în zonele 
urbane și, prin urmare, asupra sănătății 
umane, sub forma afecțiunilor pulmonare 
și a diferitelor tipuri de cancer;

Or. de

Amendamentul 9
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. este conștient de faptul că emisiile de 
CO2, ca și cele de CO, NOx, COV și SO4, 
au o influență puternică asupra calității 
aerului, cu precădere în zonele urbane și, 
prin urmare, asupra sănătății umane, sub 
forma afecțiunilor pulmonare și a 
diferitelor tipuri de cancer;

2. este conștient de faptul că emisiile de 
CO2, ca și cele de CO, NOx, COV și SO4, 
au o influență puternică asupra calității 
aerului, cu precădere în zonele urbane și, 
prin urmare, asupra sănătății umane;

Or. pl

Amendamentul 10
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recomandă analizarea măsurilor 
adecvate în cadrul strategiei de 
internalizare a costurilor externe pentru a 
garanta durabilitatea transportului;

Or. de

Amendamentul 11
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. sprijină trecerea propusă către 
aplicarea deplină a principiilor 
„utilizatorul plătește” și „poluatorul 
plătește”, precum și angajamentul de a 
elimina distorsiunile, inclusiv subvențiile 
dăunătoare, pentru a genera venituri și 
pentru a asigura finanțarea, inclusiv 
pentru viitoarele investiții în transporturi, 
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și solicită luarea de măsuri pentru a 
asigura realizarea acestor obiective până 
în 2020;

Or. en

Amendamentul 12
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, din cauza dependenței 
transportului de petrol, energiile alternative 
și regenerabile vor crește probabil în 
importanță odată ce infrastructura adecvată 
va fi disponibilă; constată însă că 
economiile de energie și de combustibil 
sunt deja posibile prin condusul ecologic, 
iar tehnicile de economisire a 
combustibilului ar trebui să fie dezvoltate 
și promovate și prin alte modalități - spre 
exemplu, coborârea continuă pentru 
aeronave;

3. consideră că, din cauza dependenței 
transportului de petrol, energiile alternative 
și regenerabile vor crește probabil în 
importanță odată ce infrastructura adecvată 
va fi disponibilă; subliniază, totuși, că 
biocombustibilii pot juca un rol în 
transportul durabil numai dacă sectorul 
devine mult mai eficient și reduce nevoia 
globală de combustibil, precum și dacă 
criteriile de durabilitate sunt completate 
de contabilizarea emisiilor de GES pentru 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor ca urmare a relocării; constată 
însă că economiile de energie și de 
combustibil sunt deja posibile prin 
condusul ecologic, iar tehnicile de 
economisire a combustibilului ar trebui să 
fie dezvoltate și promovate și prin alte 
modalități - spre exemplu, coborârea 
continuă pentru aeronave;

Or. en

Amendamentul 13
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, din cauza dependenței 
transportului de petrol, energiile alternative 
și regenerabile vor crește probabil în 
importanță odată ce infrastructura adecvată 
va fi disponibilă; constată însă că 
economiile de energie și de combustibil 
sunt deja posibile prin condusul ecologic, 
iar tehnicile de economisire a 
combustibilului ar trebui să fie dezvoltate 
și promovate și prin alte modalități - spre 
exemplu, coborârea continuă pentru 
aeronave;

3. consideră că, din cauza dependenței 
transportului de petrol, energiile alternative 
și regenerabile vor crește în importanță, 
dar că trebuie să se investească mult mai 
mult în infrastructura adecvată; constată 
însă că economiile de energie și de 
combustibil sunt deja posibile prin 
condusul ecologic, iar tehnicile de 
economisire a combustibilului ar trebui să 
fie dezvoltate și promovate și prin alte 
modalități - spre exemplu, coborârea 
continuă pentru aeronave;

Or. de

Amendamentul 14
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită să se acorde prioritate 
asigurării unei logistici ecologice și unei 
gestionări îmbunătățite a mobilității;

Or. en

Amendamentul 15
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că îmbunătățirile recente în 
privința emisiilor generate de mijloacele de 
transport propulsate de combustibili fosili 
au fost mereu contrabalansate de către 

4. constată că îmbunătățirile recente în 
privința emisiilor generate de mijloacele de 
transport propulsate de combustibili fosili 
au fost mereu contrabalansate de către 
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cererea din ce în ce mai ridicată, fenomen 
care a dus la congestie și la depășirea în 
continuare a limitelor admise de lege în 
ceea ce privește poluarea aerului; de aceea, 
insistă asupra trecerii la o tehnologie 
diferită sau la cea mai bună tehnologie 
posibilă pentru combustibilii fosili și, prin 
urmare, sprijină cercetările întreprinse cu 
sau fără sprijinul financiar al Uniunii 
Europene pentru a accelera introducerea 
eco-inovațiilor și a noilor tehnologii în 
transport;

cererea din ce în ce mai ridicată, fenomen 
care a dus la congestie și la depășirea în 
continuare a limitelor admise de lege în 
ceea ce privește poluarea aerului; de aceea, 
insistă asupra necesității de a dispune de o 
tehnologie diferită sau de cea mai bună 
tehnologie posibilă pentru combustibilii 
fosili și, prin urmare, sprijină cercetările 
întreprinse cu sau fără sprijinul financiar al 
Uniunii Europene pentru a accelera 
introducerea eco-inovațiilor și a noilor 
tehnologii în transport;

Or. fr

Amendamentul 16
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să analizeze si să 
prezinte propuneri pentru a introduce 
limite de viteză pentru nave, în vederea 
reducerii emisiilor poluante și a 
impactului transportului maritim asupra 
mediului;

Or. en

Amendamentul 17
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că subvențiile pentru 
ecologizarea sectorului de transport 
urban ar favoriza ocuparea forței de 
muncă dacă ar fi orientate spre 
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transportul public;

Or. en

Amendamentul 18
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită crearea unui instrument 
economic credibil și obligatoriu pentru 
decarbonizarea sectorului transporturilor, 
pentru a asigura realizarea efectivă a 
obiectivului de -60 %; recunoaște, de 
asemenea, că internalizarea deplină a 
costurilor externe pentru toate modurile 
de transport, reflectând principiul 
„poluatorul plătește”, este o măsură de 
politică esențială în trecerea la un 
transport cu emisii reduse de carbon;

Or. en

Amendamentul 19
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă ca în cazul în care aceste 
stimulente nu funcționează pe baza 
dinamicii pieței, Comisia și statele membre 
să aibă curajul să intervină;

5. insistă ca în cazul în care aceste 
stimulente nu funcționează pe baza 
dinamicii pieței, Comisia și statele membre 
să aibă curajul să intervină și să asigure 
punerea în aplicare a principiului 
„poluatorul plătește”;

Or. en
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Amendamentul 20
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă ca în cazul în care aceste 
stimulente nu funcționează pe baza 
dinamicii pieței, Comisia și statele membre 
să aibă curajul să intervină;

5. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fr

Amendamentul 21
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată faptul că mai multe regiuni din 
Uniunea Europeană cu necesități de 
transport încă neacoperite trebuie să 
recupereze decalajul existent și vor 
înregistra în continuare o creștere 
puternică în domeniul transportului odată 
cu finalizarea infrastructurii și cu 
dezvoltarea economiei; din acest motiv,
consideră că este de asemenea important ca 
acțiunile viitoare să fie canalizate în 
direcția eliminării diferențelor dintre 
diferite țări sau regiuni europene în ceea ce
privește dezvoltarea infrastructurii;

6. constată faptul că mai multe regiuni din 
Uniunea Europeană au niveluri mai reduse 
de transport, datorită caracteristicilor 
economiilor lor; consideră că este, de 
asemenea, important ca acțiunile viitoare 
să fie canalizate în direcția eliminării 
diferențelor dintre diferite țări sau regiuni 
europene în ceea ce privește dezvoltarea 
infrastructurii de transport durabil și 
legăturile transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 22
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată faptul că mai multe regiuni din 
Uniunea Europeană cu necesități de 
transport încă neacoperite trebuie să 
recupereze decalajul existent și vor 
înregistra în continuare o creștere puternică 
în domeniul transportului odată cu 
finalizarea infrastructurii și cu dezvoltarea 
economiei; din acest motiv, consideră că 
este de asemenea important ca acțiunile 
viitoare să fie canalizate în direcția 
eliminării diferențelor dintre diferite țări 
sau regiuni europene în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii;

6. constată faptul că mai multe regiuni din 
Uniunea Europeană cu necesități de 
transport încă neacoperite trebuie să 
recupereze decalajul existent și vor 
înregistra în continuare o creștere puternică 
în domeniul transportului odată cu 
finalizarea infrastructurii și cu dezvoltarea 
economiei; din acest motiv, consideră că 
este de asemenea important ca acțiunile 
viitoare să fie canalizate în direcția 
eliminării diferențelor dintre diferite țări 
sau regiuni europene în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii și solicită 
Comisiei să mobilizeze instrumentele de 
finanțare europeană conform unei 
strategii cuprinzătoare în domeniul 
financiar, reunind atât fondurile Uniunii 
Europene, cât și fondurile naționale 
publice și private;

Or. lt

Amendamentul 23
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată faptul că mai multe regiuni din 
Uniunea Europeană cu necesități de 
transport încă neacoperite trebuie să 
recupereze decalajul existent și vor 
înregistra în continuare o creștere puternică 
în domeniul transportului odată cu 
finalizarea infrastructurii și cu dezvoltarea 
economiei; din acest motiv, consideră că 
este de asemenea important ca acțiunile 
viitoare să fie canalizate în direcția 
eliminării diferențelor dintre diferite țări 
sau regiuni europene în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii;

6. constată faptul că mai multe regiuni din 
Uniunea Europeană cu necesități de 
transport încă neacoperite trebuie să 
recupereze decalajul existent și vor 
înregistra în continuare o creștere puternică 
în domeniul transportului odată cu 
finalizarea infrastructurii și cu dezvoltarea 
economiei; din acest motiv, consideră că 
este de asemenea important ca acțiunile
viitoare să fie canalizate în direcția 
eliminării diferențelor dintre diferite țări 
sau regiuni europene în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii și ca această 
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problematică să fie prezentată și în cadrul 
analizei de impact social;

Or. de

Amendamentul 24
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată faptul că mai multe regiuni din 
Uniunea Europeană cu necesități de 
transport încă neacoperite trebuie să 
recupereze decalajul existent și vor 
înregistra în continuare o creștere puternică 
în domeniul transportului odată cu 
finalizarea infrastructurii și cu dezvoltarea
economiei; din acest motiv, consideră că 
este de asemenea important ca acțiunile 
viitoare să fie canalizate în direcția 
eliminării diferențelor dintre diferite țări 
sau regiuni europene în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii;

6. constată faptul că mai multe regiuni din 
Uniunea Europeană cu necesități de 
transport încă neacoperite trebuie să 
recupereze decalajul existent și vor 
înregistra în continuare o creștere puternică 
în domeniul transportului odată cu 
finalizarea infrastructurii și cu dezvoltarea 
economiei; din acest motiv, consideră că 
este de asemenea important ca acțiunile 
viitoare să fie canalizate în direcția 
eliminării diferențelor dintre diferite țări 
sau regiuni europene în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii, îndeosebi prin 
acțiunile politicii regionale a Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 25
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța îmbunătățirii 
cooperării între diferiții operatori de 
transport pentru a asigura o mai mare 
interoperabilitate și, prin urmare, condiții 
și legături mai bune pentru călători, 
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îndeosebi între zonele rurale și urbane;

Or. en

Amendamentul 26
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că în special în statele 
membre cu o suprafață foarte mare, 
distanțele pot fi foarte lungi și populația 
rară; în ceea ce privește sistemul de 
transport european, invită Comisia să țină 
cont, de asemenea, de nevoile de transport 
din regiunile periferice sau slab populate;

Or. fi

Amendamentul 27
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că internalizarea costurilor 
este necesară pentru a promova 
concurența în sectorul transporturilor, 
care nu trebuie să fie împiedicată de 
subvențiile dăunătoare mediului;

Or. en

Amendamentul 28
Inés Ayala Sender
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază nevoia unei politici de 
transport integrate pentru întregul lanț
valoric logistic și de transport în vederea 
abordării corespunzătoare a provocărilor 
în materie de transport și mobilitate, în 
special cele legate de zonele urbane; 
solicită o coordonare sporită între 
responsabilii politici din cadrul 
instituțiilor europene, precum și un dialog 
și o consultare permanente cu industria 
logistică, furnizorii de servicii de 
transport și clienți, în cadrul unui forum 
european logistic și de mobilitate;

Or. es

Amendamentul 29
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să ajute statele membre 
să continue să calculeze mai amănunțit 
costurile economice, de mediu și de 
sănătate asociate cu această strategie, 
astfel încât să faciliteze, într-un mod 
optim, internalizarea costurilor externe;

Or. en

Amendamentul 30
Inés Ayala Sender

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

6b. evidențiază faptul că modul de 
comportament al utilizatorilor de 
transport este determinant și solicită 
crearea unor stimulente care să favorizeze 
alegerea mijloacelor de transport 
durabile, astfel încât, până în anul 2013, 
să se prezinte propuneri orientate spre 
dezvoltarea de inițiative care să 
înlesnească o schimbare de 
comportament, în special în cazul 
tinerilor și al dezvoltării infrastructurii 
pentru pietoni și cicliști în orașe, în 
vederea dublării numărului de utilizatori 
de mijloace de transport public ecologice 
și a introducerii biletelor electronice (e-
tickets) pentru călătoriile multimodale; 
consideră că politica tarifară ar trebui să 
reprezinte un stimulent; solicită Comisiei 
să prezinte o strategie pentru promovarea 
folosirii bicicletei și a deplasării pe jos, în 
condiții de securitate, în mediul urban;

Or. es

Amendamentul 31
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. invită Comisia să abordeze 
monopolurile de transport local care au 
evoluat în statele membre și care creează 
discontinuități și distorsiuni 
semnificative; constată, în acest sens, 
necesitatea unei politici de combatere a 
monopolurilor, îndeosebi în sectorul 
transporturilor;

Or. en
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Amendamentul 32
Paul Nuttall

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei Europene să sprijine, 
să promoveze și să acorde sprijin 
financiar pentru rețeaua europeană de 
„autostrăzi feroviare”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei Europene să sprijine, 
să promoveze și să acorde sprijin financiar 
pentru rețeaua europeană de „autostrăzi 
feroviare;

7. subliniază că în comparație cu 
transportul rutier, transportul feroviar 
poluează mult mai puțin, are un consum 
semnificativ mai mic de energie, are un 
impact mult mai redus asupra mediului 
înconjurător, este mai sigur pentru 
pasageri și este competitiv, din punct de 
vedere economic; solicită Comisiei 
Europene să sprijine, să promoveze și să 
acorde sprijin financiar pentru rețeaua 
europeană de „autostrăzi feroviare, 
acordând o atenție deosebită susținerii 
infrastructurii feroviare în statele membre 
în care transportul feroviar este eclipsat 
de transportul rutier;

Or. pl
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Amendamentul 34
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei Europene să sprijine, 
să promoveze și să acorde sprijin 
financiar pentru rețeaua europeană de 
„autostrăzi feroviare”;

7. subliniază că o politică de transport și 
mobilitate europeană ambițioasă și 
eficientă necesită un cadru financiar 
adecvat, cu resurse suficiente; în acest 
scop, trebuie suplimentate resursele 
actuale destinate transportului și 
mobilității, astfel încât să fie stimulate 
inițiativele atât publice, cât și private; 
salută și sprijină propunerea Comisiei 
Europene de a introduce un nou 
instrument „Connecting Europe Facility” 
pentru următorul cadru financiar 
multianual, cu toate acestea reamintește 
că, costurile estimate pentru îndeplinirea 
acestor obiective ale cărții albe presupun 
necesitatea asumării unui angajament 
până în 2050; 

Or. es

Amendamentul 35
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei Europene să sprijine, 
să promoveze și să acorde sprijin financiar 
pentru rețeaua europeană de „autostrăzi 
feroviare”;

7. solicită Comisiei Europene să sprijine, 
să promoveze și să acorde sprijin financiar 
pentru rețelele europene de transport;

Or. fr
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Amendamentul 36
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază multiplele beneficii 
potențiale ale utilizării TIC pentru 
gestionarea rețelelor de transport, precum 
reducerea numărului de călătorii 
necesare pentru livrarea mărfurilor prin 
asigurarea unei utilizări mai eficiente a 
rețelelor de distribuție și îmbunătățirea 
fluxului de trafic care poate reduce 
poluarea aerului, consumul de 
combustibil și durata călătoriei;

Or. en

Amendamentul 37
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că Uniunea 
Europeană trebuie să acorde sprijinul 
financiar necesar dezvoltării rețelelor 
transeuropene de transport feroviar de 
marfă și pasageri;

Or. pt

Amendamentul 38
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută propunerea din Cartea albă ca 
30 % din transportul rutier de mărfuri pe 
o distanță mai mare de 300 de km să 
treacă obligatoriu la alte moduri de 
transport, cum ar fi transportul feroviar 
sau pe apă, până în 2030, și peste 50 % 
până în 2050;

Or. en

Amendamentul 39
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Comisia Europeană să prezinte 
un raport privind acțiunile rentabile 
pentru a reduce emisiile de carbon negru 
ale transporturilor și propuneri cu efecte 
rapide de reducere a schimbărilor 
climatice și co-beneficii suplimentare 
pentru sănătate;

Or. en

Amendamentul 40
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recomandă Comisei să continue să 
sprijine și, dacă este cazul, să inițieze 
împreună cu statele membre campanii de 
sensibilizare cu privire la alternativele 
ecologice de transport, în special în zonele 
urbane sensibile unde calitatea aerului și 

8. recomandă Comisei să continue să 
sprijine și, dacă este cazul, să inițieze 
împreună cu statele membre campanii de 
sensibilizare cu privire la alternativele 
ecologice de transport, în special în zonele 
urbane sensibile unde calitatea aerului și 
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zgomotul reprezintă o amenințare pentru 
sănătatea umană;

zgomotul reprezintă o amenințare pentru 
sănătatea umană; sugerează că, în 
cooperare cu autoritățile locale, 
angajatorii ar putea stimula angajații să 
utilizeze mijloace de transport mai 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 41
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recomandă Comisei să continue să 
sprijine și, dacă este cazul, să inițieze 
împreună cu statele membre campanii de 
sensibilizare cu privire la alternativele 
ecologice de transport, în special în zonele 
urbane sensibile unde calitatea aerului și 
zgomotul reprezintă o amenințare pentru 
sănătatea umană;

8. recomandă Comisei să continue să 
sprijine și, dacă este cazul, să inițieze 
împreună cu statele membre campanii de 
sensibilizare cu privire la alternativele 
ecologice de transport, cunoscute mai bine 
sub conceptul de călătorie activă, și 
anume mersul pe jos și cu bicicleta, în 
special în zonele urbane sensibile unde 
calitatea aerului și zgomotul reprezintă o 
amenințare pentru sănătatea umană și, prin 
urmare, recomandă Comisiei să prezinte 
un plan general privind mersul pe jos și 
cu bicicleta;

Or. en

Amendamentul 42
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze planuri de mobilitate urbană în 
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toate orașele din UE, cu măsuri specifice 
de promovare a intermodalității și să 
faciliteze și să încurajeze transportul cu 
bicicleta și alte mijloace de transport 
ecologice;

Or. pt

Amendamentul 43
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. constată că succesul obiectivelor 
stabilite de reducere a emisiilor de CO2
depinde de evoluțiile tehnologice și, prin 
urmare, trebuie să investim în cercetare și 
dezvoltare pentru a reduce decalajul 
existent între obiectivele rentabile și 
investițiile în noile tehnologii, care ar face 
aceste obiective fezabile;

Or. en

Amendamentul 44
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei și statelor membre să 
prezinte o strategie comună de informare, 
comunicare și consultare a tuturor 
actorilor implicați, în special cu 
participarea cetățenilor afectați, privind 
necesitățile, planificarea, dezvoltarea și 
finanțarea infrastructurilor necesare 
pentru creștere, mobilitate, dezvoltare și 
ocuparea forței de muncă, conform 
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angajamentelor asumate prin strategia 
Europa 2020;

Or. es

Amendamentul 45
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere pentru introducerea obligatorie 
a dispozitivelor de limitare a vitezei până 
la 120 km/h pentru vehiculele ușoare 
comerciale și până la 80 km/h pentru cele 
grele, în vederea creșterii securității 
rutiere și a reducerii emisiilor de CO2;

Or. es

Amendamentul 46
Paul Nuttall

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că inițiativa cerului unic 
european și SESAR arată cum se poate 
reduce consumul de combustibil cu +/-
10 %, în plus față de lansarea de noi 
aeronave mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil și 
relativ silențioase;

9. consideră că inițiativa cerului unic 
european și SESAR, dacă sunt lăsate să
fie ghidate de industrie și de piața liberă, 
fără interferența guvernanței politice,
arată cum se poate reduce consumul de 
combustibil cu +/- 10 %, în plus față de 
lansarea de noi aeronave mai eficiente din 
punctul de vedere al consumului de 
combustibil și relativ silențioase;

Or. en
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Amendamentul 47
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că inițiativa cerului unic 
european și SESAR arată cum se poate 
reduce consumul de combustibil cu +/-
10 %, în plus față de lansarea de noi 
aeronave mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil și 
relativ silențioase;

9. consideră că inițiativa cerului unic 
european și SESAR arată cum se poate 
reduce consumul de combustibil cu +/-
10 %, în plus față de lansarea de noi 
aeronave mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil și 
relativ silențioase; reiterează faptul că 
impactul deplin al sectoarelor aviației 
asupra climei trebuie abordat în cadrul 
politicilor de gestionare a spațiului 
aerian, îndeosebi evitarea formării norilor 
cirus, pe lângă milele de zbor inutile;

Or. en

Amendamentul 48
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că inițiativa cerului unic 
european și SESAR arată cum se poate 
reduce consumul de combustibil cu +/-
10 %, în plus față de lansarea de noi 
aeronave mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil și 
relativ silențioase;

9. reamintește că inițiativa cerului unic 
european și SESAR arată cum se poate 
reduce consumul de combustibil cu +/-
10 %, în plus față de lansarea de noi 
aeronave mai eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil și 
relativ silențioase;

Or. fr

Amendamentul 49
Michail Tremopoulos
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Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. reiterează necesitatea de a aborda, de 
asemenea, impactul transportului maritim 
internațional asupra climei; constatând 
lipsa progreselor în ultimele decenii, este 
convins că o reglementare internațională 
va apărea doar dacă va fi stimulată de 
inițiativele regionale și invită Comisia, 
păstrând totodată o ușă deschisă pentru 
un eventual sistem internațional, să 
prezinte propuneri, astfel cum prevede 
pachetul legislativ privind clima, pentru 
introducerea unor măsuri care să aducă 
transportul maritim internațional al UE 
în conformitate cu obiectivele UE în 
materie de climă începând cu 2013;

Or. en

Amendamentul 50
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază contribuția importantă pe 
care sistemul feroviar și îndeosebi liniile 
de mare viteză o pot aduce la realizarea 
unui sistem de transport competitiv și 
econom în utilizarea de resurse, 
permițând o legătură rapidă între 
regiunile europene;

Or. fr

Amendamentul 51
Michail Tremopoulos
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Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. recunoaște faptul că egalitatea de 
tratament în ceea ce privește fiscalitatea 
în domeniul transporturilor este esențială, 
îndeosebi eliminarea denaturării 
concurenței, de exemplu scutirea de TVA 
pentru transportul aerian transfrontalier 
și scutirea aviației de la impozitarea 
combustibilului; 

Or. en

Amendamentul 52
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. este conștient de faptul că o trecere 
majoră la noi tehnologii în sectorul 
transportului necesită timp și că acțiunile 
întreprinse în acest proces ar trebui să aibă 
în vedere situațiile diferite ale statelor 
membre, dar, între timp, încurajează eco-
inovația și utilizarea rațională a 
combustibililor fosili, care, în momentul 
actual, reprezintă cea mai simplă metodă 
de a ține sub control emisiile din sectorul 
transporturilor;

10. este conștient de faptul că o trecere 
majoră la noi tehnologii în sectorul 
transportului necesită timp și că acțiunile 
întreprinse în acest proces ar trebui să aibă 
în vedere situațiile diferite ale statelor 
membre, dar, între timp, încurajează eco-
inovația și solicită să se utilizeze mai mulți 
carburanți regenerabili și astfel, să se 
reducă emisiile de CO2, să se investească 
în co-modalitate și să se extindă, la toate 
mijloacele de transport, conceptul de 
internalizare a cheltuielilor externe;
observă că, în momentul actual, utilizarea 
rațională a combustibililor fosili reprezintă 
cea mai simplă metodă de a ține sub 
control emisiile din sectorul 
transporturilor;

Or. lt
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Amendamentul 53
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază că Uniunea Europeană
trebuie să sprijine cercetarea și să 
promoveze ocuparea poziției de lider a 
Europei, în ceea ce privește tehnologiile 
necesare dezvoltării mijloacelor de 
transport sustenabile și ecologice, cum ar 
fi vehiculele electrice sau cele pe bază de 
hidrogen, care utilizează surse 
regenerabile;

Or. pt

Amendamentul 54
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că este esențial să se 
sprijine transferul modal ca o modalitate 
de a trece la decarbonizarea 
transportului;

Or. en

Amendamentul 55
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. invită Comisia să depună eforturi 
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suplimentare în coordonarea acțiunilor 
care până în prezent au fost fragmentate 
și a inițiativelor întreprinse de autoritățile 
locale în ceea ce privește mobilitatea 
urbană și să faciliteze transferurile de 
politici între orașe;

Or. en

Amendamentul 56
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. insistă asupra faptului că UE trebuie 
să-și mențină poziția de lider în ceea ce 
privește consolidarea teritoriului, în 
calitate de spațiu de producție și de 
cercetare pentru toate mijloacele de 
transport, care au drept prioritate 
reducerea emisiilor din acest domeniu de 
activitate, îmbunătățirea lanțului logistic, 
securitatea și îmbunătățirea gestionării 
traficului;

Or. es

Amendamentul 57
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază faptul că toate modurile 
de transport trebuie să își internalizeze 
costurile externe de adaptare;

Or. en
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Amendamentul 58
Paul Nuttall

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. insistă asupra punerii corecte în 
aplicare a legislației sociale în toate 
sectoarele de transport, inclusiv a 
reglementărilor privitoare la timpul de 
lucru, în beneficiul siguranței și al 
sănătății lucrătorilor din domeniul 
transportului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 59
Michail Tremopoulos

Proiectul de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. insistă asupra punerii corecte în 
aplicare a legislației sociale în toate 
sectoarele de transport, inclusiv a 
reglementărilor privitoare la timpul de 
lucru, în beneficiul siguranței și al sănătății 
lucrătorilor din domeniul transportului.

11. insistă asupra punerii corecte în 
aplicare și a asigurării respectării
legislației existente în toate sectoarele de 
transport, inclusiv a legislației sociale și a 
reglementărilor privitoare la timpul de 
lucru, în beneficiul siguranței și al sănătății 
lucrătorilor din domeniul transportului.

Or. en

Amendamentul 60
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. insistă asupra punerii corecte în 
aplicare a legislației sociale în toate 
sectoarele de transport, inclusiv a 
reglementărilor privitoare la timpul de 
lucru, în beneficiul siguranței și al sănătății 
lucrătorilor din domeniul transportului;

11. insistă asupra punerii corecte în 
aplicare a legislației sociale în toate 
sectoarele de transport, inclusiv a 
reglementărilor privitoare la timpul de 
lucru, în beneficiul siguranței și al sănătății 
lucrătorilor din domeniul transportului, și 
solicită introducerea unei analize de 
impact social în toate propunerile în 
vederea dezvăluirii implicațiilor sociale și 
politice;

Or. de

Amendamentul 61
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită Comisiei Europene ca, în 
studiile de impact referitoare la 
propunerile legislative, să identifice, să 
cuantifice și să evalueze crearea de 
„locuri de muncă ecologice”, precum și 
măsurile destinate dezvoltării acestora;

Or. es

Amendamentul 62
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 11b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. solicită Comisiei să sprijine 
inițiativele statelor membre de a crea un 
pact auto sigur și ecologic – inclusiv 
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vehiculele motorizate sau nemotorizate cu 
două și trei roți – și să încurajeze 
reînnoirea periodică a acestuia, prin 
stimulente fiscale, proceduri de achiziții 
ecologice;

Or. es


