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Amendamentul 1
Bernd Lange

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că sectorul mobilității 
prezintă o importanță crucială pentru 
Europa: în primul rând, un transport 
eficient și sustenabil sporește 
performanțele economice și permite 
cetățenilor să participe la viața socială, și, 
în al doilea rând, sectorul mobilității este 
un sector central al economiei europene, 
ce oferă un mare număr de locuri de 
muncă;

Or. de

Amendamentul 2
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că eficiența energetică a 
diferitelor moduri de transport a crescut în 
ultimii ani, făcând posibilă o reducere 
considerabilă a emisiilor de CO2 per 
kilometru; consideră totuși că progresele 
relative înregistrate în materie de emisii 
nocive au fost anulate de creșterea 
constantă a cererii în domeniul 
transporturilor, în special în transportul 
rutier; reamintește că 40% din emisiile de 
CO2 și 70% din celelalte emisii poluante 

1. constată că eficiența energetică a 
diferitelor moduri de transport a crescut în 
ultimii ani, făcând posibilă o reducere 
considerabilă a emisiilor de CO2 per 
kilometru; consideră totuși că progresele 
relative înregistrate în materie de emisii 
nocive au fost anulate de creșterea 
constantă a cererii în domeniul 
transporturilor, în special în transportul 
rutier; reamintește că 40% din emisiile de 
CO2 și 70% din celelalte emisii poluante 
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produse de vehicule sunt generate în urma 
congestionării traficului în zonele urbane;

produse de vehicule sunt generate în urma 
congestionării traficului în zonele urbane, 
care devine astfel a doua sursă, ca 
importanță, de emisii de NOx și PM10, 
emisii ce sunt deosebit de dăunătoare 
sănătății umane; subliniază necesitatea 
aplicării tehnologiilor celor mai avansate 
de reducere a emisiilor nu doar 
vehiculelor nou fabricate, ci tuturor 
vehiculelor aflate în circulație;

Or. it

Amendamentul 3
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că eficiența energetică a 
diferitelor moduri de transport a crescut în 
ultimii ani, făcând posibilă o reducere 
considerabilă a emisiilor de CO2 per 
kilometru; consideră totuși că progresele 
relative înregistrate în materie de emisii 
nocive au fost anulate de creșterea 
constantă a cererii în domeniul 
transporturilor, în special în transportul 
rutier; reamintește că 40% din emisiile de 
CO2 și 70% din celelalte emisii poluante 
produse de vehicule sunt generate în urma 
congestionării traficului în zonele urbane;

1. recunoaște că eficiența energetică a 
diferitelor moduri de transport ar putea fi 
sporită în următorii ani pentru a genera o 
reducere considerabilă a emisiilor de CO2 
per kilometru și regretă că progresele 
relative înregistrate în materie de emisii 
nocive au fost anulate de creșterea 
constantă a cererii în domeniul 
transporturilor, în special în transportul 
rutier; reamintește că 40% din emisiile de 
CO2 și 70% din celelalte emisii poluante 
produse de vehicule sunt generate în urma 
congestionării traficului în zonele urbane;

Or. fr

Amendamentul 4
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 1



AM\803592RO.doc 5/25 PE438.447v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște că eficiența energetică a 
diferitelor moduri de transport a crescut în 
ultimii ani, făcând posibilă o reducere 
considerabilă a emisiilor de CO2 per 
kilometru; consideră totuși că progresele 
relative înregistrate în materie de emisii 
nocive au fost anulate de creșterea 
constantă a cererii în domeniul 
transporturilor, în special în transportul 
rutier; reamintește că 40% din emisiile de 
CO2 și 70% din celelalte emisii poluante 
produse de vehicule sunt generate în urma 
congestionării traficului în zonele urbane;

1. recunoaște că eficiența energetică a 
diferitelor moduri de transport a crescut în 
ultimii ani, făcând posibilă o reducere 
considerabilă a emisiilor de CO2 per 
kilometru; consideră totuși că progresele 
relative înregistrate în materie de emisii 
nocive au fost anulate de creșterea 
constantă a cererii în domeniul 
transporturilor, în special în transportul 
rutier; reamintește că 40% din emisiile de 
CO2 și 70% din celelalte emisii poluante 
produse de vehicule sunt generate în urma 
congestionării traficului în zonele urbane; 
consideră că orice noi soluții de reducere 
a emisiilor de CO2 produse de transportul 
rutier ar trebui luate în considerare fără 
niciun fel de precondiții;

Or. en

Amendamentul 5
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că sistemul de transport 
trebuie să ofere clienților cele mai bune 
opțiuni de mobilitate, combinând soluțiile 
durabile cu un serviciu eficient;
subliniază că o mai bună integrare a 
diverselor moduri de transport va 
îmbunătăți eficiența generală a sistemului 
de transport;

Or. en
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Amendamentul 6
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră ca fiind prioritară 
dezvoltarea de coridoare maritime, 
dezvoltarea transportului naval și feroviar 
ca moduri de transport mai ieftine și 
ecologice;

Or. ro

Amendamentul 7
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 
reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova, în măsura 
posibilităților și în raport cu necesitățile, 
utilizarea mijloacelor de transport mai 
puțin poluante;

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; este 
de părere, prin urmare, că trebuie 
acordată, de urgență, o mai mare 
importanță principiului de co-modalitate, 
adică coordonării diverselor moduri de 
transport, și că trebuie realizate teste de 
calitate pentru a îmbunătății fiecare mod 
de transport în funcție de potențialul său, 
dezvoltând astfel diversele moduri de 
transport într-o rețea integrată de 
transport;

Or. de
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Amendamentul 8
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport 
și să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 
reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova, în măsura 
posibilităților și în raport cu necesitățile, 
utilizarea mijloacelor de transport mai 
puțin poluante;

2. consideră că numai prin dezvoltarea 
unui sistem de transport european
interoperabil și co-modal va fi posibilă 
mărirea eficienței energetice; în acest 
context, subliniază importanța internalizării 
costurilor externe ca o eventuală soluție 
suplimentară de reechilibrare a utilizării 
diferitelor moduri de transport și de 
promovare, în măsura posibilităților, a 
utilizării mijloacelor de transport mai puțin 
poluante, reducând astfel necesitățile în
materie de energie ale sistemului de 
transport european, precum și emisiile de
CO2, NOx, și PM10 ;

Or. it

Amendamentul 9
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 
reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova, în măsura 
posibilităților și în raport cu necesitățile, 
utilizarea mijloacelor de transport mai 
puțin poluante;

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe ale 
promovării unor rețele de transport 
publice de înaltă calitate și mai 
performante, la prețuri accesibile pentru 
întreaga populație, pentru a reechilibra 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
pentru a promova, în măsura posibilităților 
și în raport cu necesitățile, utilizarea 
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mijloacelor de transport mai puțin 
poluante;

Or. pt

Amendamentul 10
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 
reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova, în măsura 
posibilităților și în raport cu necesitățile,
utilizarea mijloacelor de transport mai 
puțin poluante;

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază urgența de a 
consolida rapid interoperabilitatea și
importanța internalizării costurilor externe 
pentru a reechilibra utilizarea diferitelor 
moduri de transport și pentru a promova, în 
măsura posibilităților și în raport cu 
necesitățile, utilizarea mijloacelor de 
transport mai puțin poluante;

Or. en

Amendamentul 11
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 
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reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova, în măsura 
posibilităților și în raport cu necesitățile,
utilizarea mijloacelor de transport mai 
puțin poluante;

reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova utilizarea 
mijloacelor de transport mai puțin 
poluante;

Or. fr

Amendamentul 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 
reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova, în măsura 
posibilităților și în raport cu necesitățile, 
utilizarea mijloacelor de transport mai 
puțin poluante;

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 
reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova, în măsura 
posibilităților și în raport cu necesitățile, 
utilizarea mijloacelor de transport mai 
puțin poluante și a unor surse alternative 
de energie, de la toate tipurile de 
combustibil gazos și lichid, precum GPL, 
GNL și GNC, până la electricitate;

Or. en

Amendamentul 13
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 

2. consideră că numai printr-un sistem de 
transport interoperabil va fi posibil în viitor 
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să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 
reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova, în măsura 
posibilităților și în raport cu necesitățile, 
utilizarea mijloacelor de transport mai 
puțin poluante;

să se combine în cel mai fericit mod 
utilizarea diferitelor moduri de transport și 
să se optimizeze economia de energie; în 
acest context, subliniază importanța 
internalizării costurilor externe pentru a 
reechilibra utilizarea diferitelor moduri de 
transport și pentru a promova, în măsura 
posibilităților și în raport cu necesitățile, 
utilizarea mijloacelor de transport mai 
puțin poluante; sprijină, în special, 
mobilitatea electrică în vederea 
promovării utilizării tehnologiilor cu un 
nivel scăzut de CO2 și obținerii unei 
eficiențe generale a sistemului de 
transport;

Or. de

Amendamentul 14
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște importanța sectorului 
public în ceea ce privește îmbunătățirea 
accesului populației la servicii de 
transport public mai puțin poluante, 
dezvoltarea sectoarelor economice de 
bază, în special a sectorului energiei, în 
ceea ce privește industria și turismul, 
promovarea coeziunii economice, sociale 
și regionale și consolidarea rolului 
statului în ceea ce privește reglementarea 
pieței, participarea și intervenția la nivelul 
acesteia în cooperare cu organizațiile de 
utilizatori, asumând astfel un rol de lider 
în furnizarea de servicii de interes 
general;  subliniază că, de cele mai multe 
ori, parteneriatele public-privat din acest 
sector servesc doar la facilitarea 
activităților grupurilor economice și oferă 
acoperire pentru privatizări care 
dăunează intereselor populației și ale 
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utilizatorilor serviciilor de transport 
publice;

Or. pt

Amendamentul 15
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște importanța internalizării 
costurilor externe pentru toate mijloacele 
de transport în vederea restabilirii unui 
echilibru între utilizarea și potențialul 
diverselor mijloace de transport și în 
vederea promovării, atunci când este 
necesar și posibil, a utilizării unor 
mijloace de transport mai puțin poluante;

Or. de

Amendamentul 16
Lara Comi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că tehnologiile informației și 
comunicării (TIC), împreună cu sistemul
de navigație prin satelit Galileo, vor 
permite o optimizare a fluxurilor de trafic 
și reducerea congestionării traficului urban 
și interurban; constată că multe vehicule 
grele circulă adesea fără încărcătură sau 
încărcate pe jumătate, îngreunând traficul 
în mod inutil; solicită statelor membre să 
adopte politici de susținere a cererii de 
inovații din partea utilizatorilor privați;

3. consideră că tehnologiile informației și 
comunicării (TIC), împreună cu sistemele
de navigație prin satelit Galileo și EGNOS, 
vor permite o optimizare a fluxurilor de 
trafic, ducând astfel la reducerea 
congestionării traficului urban și 
interurban, și vor contribui, de asemenea, 
la scăderea emisiilor nocive și a 
numărului de accidente rutiere; constată 
că multe vehicule grele circulă adesea fără 
încărcătură sau încărcate pe jumătate, 
îngreunând traficul în mod inutil și 
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făcându-l mai periculos; solicită statelor 
membre să adopte politici de susținere a 
cererii de inovații din partea utilizatorilor 
privați în sectorul transportului și al 
logisticii;

Or. it

Amendamentul 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că tehnologiile informației și 
comunicării (TIC), împreună cu sistemul 
de navigație prin satelit Galileo, vor 
permite o optimizare a fluxurilor de trafic 
și reducerea congestionării traficului urban 
și interurban; constată că multe vehicule 
grele circulă adesea fără încărcătură sau 
încărcate pe jumătate, îngreunând traficul 
în mod inutil; solicită statelor membre să 
adopte politici de susținere a cererii de 
inovații din partea utilizatorilor privați;

3. consideră că tehnologiile informației și 
comunicării (TIC), împreună cu sistemul 
de navigație prin satelit Galileo, vor 
permite o optimizare a fluxurilor de trafic 
și reducerea congestionării traficului urban 
și interurban; constată că multe vehicule 
grele circulă adesea fără încărcătură sau 
încărcate pe jumătate, îngreunând traficul 
în mod inutil, și că numărul de 
autovehicule cu un singur pasager este tot 
mai mare, provocând o creștere a 
traficului rutier și un mai mare consum 
de carburant; solicită statelor membre să 
adopte politici de susținere a cererii de 
inovații din partea utilizatorilor privați;

Or. en

Amendamentul 18
Paul Rübig

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că tehnologiile informației și 
comunicării (TIC), împreună cu sistemul 
de navigație prin satelit Galileo, vor 

3. consideră că tehnologiile informației și 
comunicării (TIC), împreună cu sistemul 
de navigație prin satelit Galileo, vor 
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permite o optimizare a fluxurilor de trafic 
și reducerea congestionării traficului urban 
și interurban; constată că multe vehicule 
grele circulă adesea fără încărcătură sau 
încărcate pe jumătate, îngreunând 
traficul în mod inutil; solicită statelor 
membre să adopte politici de susținere a 
cererii de inovații din partea utilizatorilor 
privați;

permite o optimizare a fluxurilor de trafic 
și reducerea congestionării traficului urban 
și interurban; solicită statelor membre să 
adopte politici de susținere a cererii de 
inovații din partea utilizatorilor privați;

Or. de

Amendamentul 19
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că trebuie introduse 
condițiile-cadru necesare și standarde 
transparente pentru tehnologiile 
promițătoare, fară a se acorda avantaje 
necuvenite niciunei tehnologii specifice;

Or. en

Amendamentul 20
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că, în vederea creșterii 
siguranței tuturor participantilor la trafic, 
este necesar ca dezvoltarea urbană să țină 
cont de creșterea sustenabilității 
mobilității urbane și interurbane;

Or. ro
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Amendamentul 21
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța pe care au 
sistemele de informații și dezvoltarea 
transporturilor „inteligente” pentru 
logistică; salută diversele inițiative luate la 
nivel comunitar (printre care SESAR, 
ERTMS, RIS și SafeSeaNet); invită statele 
membre să-și majoreze investițiile în 
infrastructurile și sistemele „inteligente” 
de transport, să promoveze utilizarea 
transporturilor publice și să introducă un 
sistem de tarifare interoperabil, cu bilete 
valabile pentru mai multe moduri de 
transport, pentru a optimiza utilizarea și 
interoperabilitatea diferitelor moduri de 
transport, a reduce consumul de energie și 
a ameliora siguranța;

4. subliniază importanța pe care au 
sistemele de informații și dezvoltarea 
transporturilor „inteligente” pentru 
logistică; salută diversele inițiative luate la 
nivel comunitar (printre care SESAR, 
ERTMS, RIS și SafeSeaNet); invită statele 
membre să-și majoreze investițiile în 
infrastructuri, pentru ca transportul să 
devină accesibil pentru toți, în special 
pentru persoanele cu mobilitate redusă, și 
în sistemele „inteligente” de transport, să 
promoveze utilizarea transporturilor 
publice și să introducă un sistem de tarifare 
interoperabil, cu bilete valabile pentru mai 
multe moduri de transport, pentru a 
optimiza utilizarea și interoperabilitatea
diferitelor moduri de transport, a reduce 
consumul de energie și a ameliora 
siguranța;

Or. fr

Amendamentul 22
Edit Herczog

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța pe care au 
sistemele de informații și dezvoltarea 
transporturilor „inteligente” pentru 
logistică; salută diversele inițiative luate la 
nivel comunitar (printre care SESAR, 
ERTMS, RIS și SafeSeaNet); invită statele 

4. subliniază importanța pe care au 
sistemele de informații și dezvoltarea 
transporturilor „inteligente” pentru 
logistică; salută diversele inițiative luate la 
nivel comunitar (printre care SESAR, 
ERTMS, RIS și SafeSeaNet); invită statele 
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membre să-și majoreze investițiile în 
infrastructurile și sistemele „inteligente” de 
transport, să promoveze utilizarea 
transporturilor publice și să introducă un 
sistem de tarifare interoperabil, cu bilete 
valabile pentru mai multe moduri de 
transport, pentru a optimiza utilizarea și 
interoperabilitatea diferitelor moduri de 
transport, a reduce consumul de energie și 
a ameliora siguranța;

membre să-și majoreze investițiile în 
infrastructurile și sistemele „inteligente” de 
transport, să promoveze utilizarea 
transporturilor publice și să introducă un 
sistem de tarifare interoperabil, cu bilete 
valabile pentru mai multe moduri de 
transport, pentru a optimiza utilizarea și 
interoperabilitatea diferitelor moduri de 
transport, a reduce consumul de energie și 
a ameliora siguranța rutieră și siguranța 
generală a vehiculelor prin introducerea 
unor tehnologii avansate;

Or. en

Amendamentul 23
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța pe care au 
sistemele de informații și dezvoltarea 
transporturilor „inteligente” pentru 
logistică; salută diversele inițiative luate la 
nivel comunitar (printre care SESAR, 
ERTMS, RIS și SafeSeaNet); invită statele 
membre să-și majoreze investițiile în 
infrastructurile și sistemele „inteligente” de 
transport, să promoveze utilizarea 
transporturilor publice și să introducă un 
sistem de tarifare interoperabil, cu bilete 
valabile pentru mai multe moduri de 
transport, pentru a optimiza utilizarea și 
interoperabilitatea diferitelor moduri de 
transport, a reduce consumul de energie și 
a ameliora siguranța;

4. subliniază importanța pe care au 
sistemele de informații și dezvoltarea 
transporturilor „inteligente” și intermodale
pentru logistică; salută diversele inițiative 
luate la nivel comunitar (printre care 
SESAR, ERTMS, RIS și SafeSeaNet); 
invită statele membre să-și majoreze 
investițiile în infrastructurile și, în special,
în sistemele „inteligente” și intermodale de 
transport, să promoveze utilizarea 
transporturilor publice și să introducă un 
sistem de tarifare interoperabil, cu bilete 
valabile pentru mai multe moduri de 
transport, pentru a optimiza utilizarea și 
interoperabilitatea diferitelor moduri de 
transport, a reduce consumul de energie și 
a ameliora siguranța;

Or. en
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Amendamentul 24
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța pe care au 
sistemele de informații și dezvoltarea 
transporturilor „inteligente” pentru 
logistică; salută diversele inițiative luate la 
nivel comunitar (printre care SESAR, 
ERTMS, RIS și SafeSeaNet); invită statele 
membre să-și majoreze investițiile în 
infrastructurile și sistemele „inteligente” de 
transport, să promoveze utilizarea 
transporturilor publice și să introducă un 
sistem de tarifare interoperabil, cu bilete 
valabile pentru mai multe moduri de 
transport, pentru a optimiza utilizarea și 
interoperabilitatea diferitelor moduri de 
transport, a reduce consumul de energie și 
a ameliora siguranța;

4. subliniază importanța pe care au 
sistemele de informații și dezvoltarea 
transporturilor „inteligente” și intermodale
pentru logistică; salută diversele inițiative 
luate la nivel comunitar (printre care 
SESAR, ERTMS, RIS și SafeSeaNet); 
invită statele membre să-și majoreze 
investițiile în infrastructurile și sistemele 
„inteligente” și intermodale de transport, 
să promoveze utilizarea transporturilor 
publice și să introducă un sistem de tarifare 
interoperabil, cu bilete valabile pentru mai 
multe moduri de transport, pentru a 
optimiza utilizarea și interoperabilitatea 
diferitelor moduri de transport, a reduce 
consumul de energie și a ameliora 
siguranța;

Or. en

Amendamentul 25
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța mobilității 
electrice, nu doar ca mijloc de 
îmbunătățire a eficienței energetice a 
transportului în ansamblul său, ci și ca 
modalitate de a încorpora sursele de 
energie regenerabile în sistemul electric, 
sporind astfel eficiența acestuia; invită 
Comisia și statele membre să sprijine în 
mod clar, cu ajutorul autorităților locale, 
proiecte care vizează să demonstreze 
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viabilitatea tehnică și energetică a 
mobilității electrice în mediu urban și 
care să servească drept bază de 
identificare a măsurilor normative care 
pot promova această tehnologie, precum 
măsuri fiscale aplicabile la cumpărarea 
sau utilizarea vehiculelor, omologare și 
tarife de furnizare;

Or. es

Amendamentul 26
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută progresele realizate în ceea ce 
privește siguranța rutieră prin intermediul 
utilizării noilor tehnologii și a sistemelor 
de radionavigație, combinate cu standarde 
tehnice de fabricație din ce în ce mai 
stricte, de exemplu pentru protecția 
pietonilor; subliniază, totuși, că obiectivul 
stabilit în Cartea albă din 2001, de 
reducere la jumătate, până în 2010, a 
numărului victimelor accidentelor rutiere, 
nu a fost îndeplinit; 

Or. it

Amendamentul 27
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că, pentru creșterea 
mobilității persoanelor cu dizabilități, este 
necesar ca dezvoltarea transportului 
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sustenabil să se facă ținând cont de 
necesitățile acestora;

Or. ro

Amendamentul 28
Bernd Lange

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia, în vederea 
consolidării unui sector al mobilității 
sustenabil și cu emisii scăzute de carbon, 
să dezvolte o politică integrată în cadrul 
căreia să se examineze inovațiile, de 
exemplu sistemele „inteligente” de 
transport (ITS), promovarea cercetării, 
legislația din domeniul concurenței, 
normele privind piața internă (de 
exemplu, referitoare la cabotaj) și politica 
privind logistica, precum și să creeze 
legături strânse între aceste domenii; 

Or. de

Amendamentul 29
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită industriei și institutelor de 
cercetare să lărgească domeniul 
tehnologiilor europene competitive la 
nivel internațional și să dezvolte apoi 
aceste tehnologii pentru a îmbunătăți 
siguranța și ecocompatibilitatea tuturor 
tipurilor de vehicule, de uz privat, public 
sau comercial;  
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Or. it

Amendamentul 30
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. îndeamnă constructorii de 
autovehicule și de vehicule de mare tonaj 
să aplice tehnologiile disponibile în 
vederea obținerii unor informații de bază 
privind interacțiunea dintre drum și 
vehicul și condițiile meteorologice, 
precum și să generalizeze sistemul „in-
vehicle” de proiecție pe parbriz a 
principalelor informații (viteză, navigație, 
timp de condus etc.) pentru a promova un 
comportament eco-sustenabil la volan;
invită statele membre să promoveze noi 
campanii de informare și educare 
destinate participanților la traficul rutier;

Or. it

Amendamentul 31
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează Comisia și statele membre să 
susțină cercetarea în sectorul 
transporturilor, al siguranței și al 
mobilității sustenabile, să adopte măsuri 
pozitive pentru a favoriza utilizarea 
modurilor de transport mai puțin poluante, 
pentru a ameliora logistica și 
infrastructurile existente, a termina într-un 
termen scurt proiectele RTE-T deja 
finanțate și a programa noile rețele de 

6. încurajează Comisia și statele membre să 
susțină cercetarea în sectorul 
transporturilor, prin creșterea cheltuielilor 
destinate cercetării și dezvoltării în 
domeniul noilor tehnologii, al siguranței și 
al mobilității sustenabile, să adopte măsuri 
pozitive pentru a favoriza utilizarea 
modurilor de transport mai puțin poluante, 
pentru a ameliora logistica și 
infrastructurile existente, a termina într-un 
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transport de o manieră integrată, coerentă 
și funcțională și să acționeze în vederea 
realizării agendei de la Lisabona.

termen scurt proiectele RTE-T deja 
finanțate și a programa noile rețele de 
transport de o manieră integrată, coerentă 
și funcțională și să acționeze în vederea 
realizării agendei de la Lisabona.

Or. en

Amendamentul 32
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. împărtășește opinia Comisiei, conform 
căreia finalizarea pieței interne trebuie 
completată cu liberalizarea sectorului 
transporturilor, în special a sectorului 
transportului feroviar; consideră că, în 
sectorul transporturilor, la fel ca în alte 
sectoare, normele menite să instituie o 
concurență cu adevărat liberă ar trebui 
puse în aplicare în mod echitabil, 
aplicându-se dispoziții comune privind 
accesul la piață sau, cel puțin, 
garantându-se reciprocitatea; speră că, în 
ceea ce privește politica transporturilor și 
politica energetică, și în cadrul relațiilor 
sale cu țările terțe, Europa se va exprima 
cu o singură voce;

Or. it

Amendamentul 33
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. încurajează Comisia să promoveze 
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politici care să stimuleze producția și 
utilizarea în Europa de vehicule cu emisii 
zero, cum ar fi vehiculele electrice;

Or. en

Amendamentul 34
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită crearea unui sistem european 
comun de rezervare pentru a spori 
eficiența diverselor moduri de transport și 
pentru a simplifica și mări nivelul de 
interoperabilitate a acestora;

Or. sv

Amendamentul 35
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
consolideze proiectele de transport 
transfrontaliere sustenabile realizate cu 
țări vizate de Politica de vecinătate a UE, 
în special cu Ucraina, deoarece absența 
unor interconexiuni care să funcționeze 
în mod adecvat între rețelele feroviare, 
rutiere și de navigație internă este unul 
din principalele motive pentru care se 
recurge aproape întotdeauna la vehiculele 
de mare tonaj pe drumurile regionale;

Or. en
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Amendamentul 36
Bernd Lange

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia și statele membre 
să depună eforturi semnificative pentru a 
pune în aplicare în mod rapid 
standardizarea inovării în sectorul 
mobilității, în vederea accelerării 
introducerii pe piață a noilor tehnologii, 
de exemplu în domeniul mobilității 
electrice;

Or. de

Amendamentul 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că, într-o perioadă în care 
resursele de petrol sunt în scădere, iar 
emisiile de gaze cu efect de seră trebuie 
reduse în mod semnificativ, sectorul 
transporturilor trebuie să opereze o 
reorientare tehnologică înspre, printre 
altele, vehiculele electrice; solicită 
Comisiei să asigure condiții-cadru 
adecvate pentru dezvoltarea vehiculelor 
electrice prin măsuri precum furnizarea 
unui sprijin permanent pentru cercetare și 
dezvoltare și pentru procesele de 
standardizare, promovarea unor limite 
mai stricte privind nivelurile de emisii ale 
vehiculelor și a unor taxe pe autovehicule 
bazate pe emisiile de gaze cu efect de seră, 
precum și revizuirea directivei privind 
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etichetarea vehiculelor și a orientărilor 
referitoare la cele mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 38
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că dezvoltarea transportului 
sustenabil trebuie să fie parte a strategiei 
UE 2020;

Or. ro

Amendamentul 39
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. constată că au fost realizate progrese 
substanțiale în ceea ce privește punerea în 
aplicare a proiectelor TEN-T; consideră 
că proiectele TEN-T ar trebui să rămână 
în centrul politicii în materie de 
transporturi a UE, în special proiectele 
prevăzute să se desfășoare sau în curs de 
desfășurare în cele mai izolate regiuni ale 
UE, care nu dispun de interconexiunile și 
infrastructura de transport necesare 
pentru transportul de persoane și bunuri 
în restul Europei;

Or. en
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Amendamentul 40
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază necesitatea liberalizării 
complete a sectorului feroviar în vederea 
sporirii competitivității acestuia în raport 
cu celelalte mijloace de transport prin 
îmbunătățirea diversității furnizorilor de 
servicii, a calității și a serviciilor;

Or. sv

Amendamentul 41
Bernd Lange

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. îndeamnă Comisia să acorde mai mult 
sprijin activ în ceea ce privește adaptarea 
la schimbările structurale care au loc în 
sectorul mobilității, astfel încât acest 
sector central al industriei europene să fie 
în continuare viabil, iar locurile de muncă 
din cadrul său să fie garantate; aceasta 
poate include transformarea 
constructorilor de automobile în furnizori 
de servicii de mobilitate, lărgirea 
competențelor și calificărilor angajaților, 
anticiparea evoluției unui produs, sector 
sau sistem, instituirea unui observator 
paneuropean pentru mutațiile industriale 
din sectorul mobilității, crearea unor 
sisteme de mentorat regional și acordarea 
de sprijin prin intermediul fondurilor 
structurale, în vederea promovării 
mobilității sustenabile a persoanelor și a 
bunurilor și a minimizării efectelor 
schimbărilor structurale din domeniul 
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mobilității;

Or. de

Amendamentul 42
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. deplânge faptul că obiectivul de 
reducere la jumătate, până în 2010, a 
victimelor transportului rutier, stabilit în 
Cartea albă din 2001, nu a fost îndeplinit;
invită Comisia să prezinte o strategie 
privind urmarea dată acestui obiectiv, 
care să includă acțiuni bine definite de 
combatere mai eficientă a accidentelor 
rutiere; 

Or. en


