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Amendamentul 1
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că UE trebuie să se 
îndrepte către un sector al transporturilor 
mai eficient, care să contribuie la atingerea 
obiectivelor de reducere a emisiilor și la
scăderea dependenței energetice;

1. recunoaște faptul că UE trebuie să se 
îndrepte către un sector al transporturilor 
mai eficient și mai durabil, care să 
contribuie la atingerea obiectivelor de 
reducere a emisiilor, scăzând dependența 
energetică, precum și la deplina integrare 
a regiunilor UE care să devină 
competitive la nivelul economiei 
mondiale; consideră că acest lucru va 
stimula de asemenea creșterea economică 
și crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că UE trebuie să se 
îndrepte către un sector al transporturilor 
mai eficient, care să contribuie la atingerea 
obiectivelor de reducere a emisiilor și la 
scăderea dependenței energetice;

1. recunoaște faptul că UE trebuie să se 
îndrepte către un sector al transporturilor 
mai eficient și mai competitiv, care să 
contribuie la atingerea obiectivelor de 
reducere a emisiilor și la scăderea 
dependenței energetice;

Or. en

Amendamentul 3
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că UE trebuie să se 
îndrepte către un sector al transporturilor 
mai eficient, care să contribuie la atingerea 
obiectivelor de reducere a emisiilor și la 
scăderea dependenței energetice;

1. recunoaște faptul că UE trebuie să se 
îndrepte către un sector al transporturilor 
mai eficient, care să contribuie la atingerea 
obiectivelor de reducere a emisiilor și la 
scăderea dependenței energetice de 
regimurile deosebit de instabile și 
nedemocratice;

Or. da

Amendamentul 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște faptul că UE trebuie să se 
îndrepte către un sector al transporturilor 
mai eficient, care să contribuie la atingerea 
obiectivelor de reducere a emisiilor și la 
scăderea dependenței energetice;

1. recunoaște faptul că UE trebuie să se 
îndrepte către un sector al transporturilor 
mai eficient, care să contribuie la atingerea 
obiectivelor de reducere a emisiilor, la 
scăderea dependenței energetice, precum și 
la competitivitate și creștere;

Or. en

Amendamentul 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază numeroasele inițiative 
întreprinse de Uniunea Europeană în 
vederea promovării competitivității și 
eficienței în sectorul european al 
transporturilor, cum ar fi de exemplu 
eurovinieta, introducerea sistemelor 
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inteligente de transport, eficiența 
energetică a vehiculelor și etichetarea 
pneurilor;

Or. en

Amendamentul 6
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că sectorul transporturilor 
reprezintă mai mult de un sfert din totalul 
emisiilor de CO2 din UE, că emisiile din 
sectorul transporturilor sunt în creștere și 
că, în cazul în care ar exista o schimbare 
reală în această tendință, sectorul 
transporturilor trebuie să treacă la noi 
tehnologii ecologice;

Or. da

Amendamentul 7
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în sectorul 
transporturilor, infrastructurile 
inadecvate care promovează eficiența 
energetică ar trebui îmbunătățite și 
angajamentele din cadrul sectorului de a 
lua măsuri în acest domeniu ar trebui să 
fie accelerate, întrucât energia 
economisită rămâne cea mai ieftină, cea 
mai competitivă, cea mai ecologică și cea 
mai sigură formă de energie; 
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Or. lt

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște contribuția importantă pe 
care sectorul transporturilor o are pentru 
politica industrială, competitivitatea și 
balanța comercială a UE; În 2009, 
exportul de mașini și echipamente de 
transport totaliza 454,7 miliarde EUR, 
reprezentând 41,5% din exporturile extra-
UE27; De asemenea, în 2009, cel mai 
mare surplus comercial al UE s-a realizat 
pentru mașini și echipamente de transport 
(112,6 miliarde EUR) și pentru serviciile 
de transport (21,5 miliarde EUR);

Or. ro

Amendamentul 9
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politicile de 
economisire a energiei vizând sectorul 
transporturilor nu trebuie să restrângă 
mobilitatea, iar cerințele de reducere a 
emisiilor trebuie să fie evaluate în funcție 
de impactul lor asupra competitivității; 
consideră că un sector al transporturilor 
eficient din punct de vedere al resurselor 
poate fi obținut numai printr-o abordare 
echilibrată a politicilor, care oferă 
actorilor economici stimulentele adecvate;

eliminat
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Or. da

Amendamentul 10
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politicile de 
economisire a energiei vizând sectorul 
transporturilor nu trebuie să restrângă 
mobilitatea, iar cerințele de reducere a 
emisiilor trebuie să fie evaluate în funcție 
de impactul lor asupra competitivității; 
consideră că un sector al transporturilor 
eficient din punct de vedere al resurselor 
poate fi obținut numai printr-o abordare 
echilibrată a politicilor, care oferă actorilor 
economici stimulentele adecvate;

2. subliniază faptul că politicile de 
economisire a energiei vizând sectorul 
transporturilor nu trebuie să restrângă 
mobilitatea, iar cerințele de reducere a 
emisiilor trebuie să fie evaluate în funcție 
de impactul lor asupra competitivității; 
solicită crearea unui nou instrument 
financiar în conformitate cu cadrul 
financiar 2014-2020, astfel încât planurile 
de mobilitate urbană să poată fi 
cofinanțate; consideră că un sector al 
transporturilor eficient din punct de vedere 
al resurselor poate fi obținut numai printr-o 
abordare echilibrată și diversificată a 
politicilor, care oferă actorilor economici 
stimulentele adecvate și include diferite 
părți interesate, inclusiv autoritățile locale 
și regionale, proiectanți de infrastructură, 
întreprinderi de transport și publicul larg; 
atrage atenția asupra faptului că este 
esențial ca introducerea de progrese 
tehnice semnificative în tehnologia 
vehiculelor să respecte limitele de emisii 
pentru zgomot și de control al poluării 
aerului;

Or. lt

Amendamentul 11
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politicile de 
economisire a energiei vizând sectorul 
transporturilor nu trebuie să restrângă 
mobilitatea, iar cerințele de reducere a 
emisiilor trebuie să fie evaluate în funcție 
de impactul lor asupra competitivității; 
consideră că un sector al transporturilor 
eficient din punct de vedere al resurselor 
poate fi obținut numai printr-o abordare 
echilibrată a politicilor, care oferă actorilor 
economici stimulentele adecvate;

2. subliniază faptul că politicile de 
economisire a energiei și de reducere a 
emisiilor vizând sectorul transporturilor nu 
trebuie să restrângă mobilitatea, iar 
cerințele de reducere a emisiilor trebuie să 
fie evaluate în funcție de impactul lor 
asupra competitivității și că orice alte 
obiective pot fi stabilite cu condiția să 
existe un consens larg între părțile 
implicate și ca obiectivele să poată fi 
atinse prin punerea în aplicare a 
progreselor tehnologice înregistrate; 
consideră că un sector al transporturilor 
eficient din punct de vedere al resurselor 
poate fi obținut numai printr-o abordare 
echilibrată a politicilor, care oferă actorilor 
economici stimulentele adecvate;

Or. en

Amendamentul 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politicile de 
economisire a energiei vizând sectorul 
transporturilor nu trebuie să restrângă 
mobilitatea, iar cerințele de reducere a 
emisiilor trebuie să fie evaluate în funcție 
de impactul lor asupra competitivității; 
consideră că un sector al transporturilor 
eficient din punct de vedere al resurselor 
poate fi obținut numai printr-o abordare 
echilibrată a politicilor, care oferă actorilor 
economici stimulentele adecvate;

2. subliniază faptul că nu este nevoie ca
politicile de economisire a energiei vizând 
sectorul transporturilor să restrângă 
mobilitatea și că standardele de eficiență 
energetică vor impulsiona competitivitatea 
și inovarea la nivelul UE, generând 
totodată economii considerabile pentru 
întreprinderi și consumatori pe baza unei 
analize de cost pe ciclu de viață; consideră 
că un sector al transporturilor eficient din 
punct de vedere al resurselor poate fi 
obținut numai printr-o abordare echilibrată 
a politicilor, care oferă actorilor economici 
stimulentele adecvate;



AM\876754RO.doc 9/27 PE472.121v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 13
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politicile de 
economisire a energiei vizând sectorul 
transporturilor nu trebuie să restrângă 
mobilitatea, iar cerințele de reducere a 
emisiilor trebuie să fie evaluate în funcție 
de impactul lor asupra competitivității; 
consideră că un sector al transporturilor 
eficient din punct de vedere al resurselor 
poate fi obținut numai printr-o abordare 
echilibrată a politicilor, care oferă actorilor 
economici stimulentele adecvate;

2. subliniază faptul că cerințele de reducere 
a emisiilor trebuie să fie evaluate în funcție 
de impactul lor asupra competitivității între 
modurile de transport; consideră că un 
sector al transporturilor eficient din punct 
de vedere al resurselor poate fi obținut 
numai printr-o abordare echilibrată a 
politicilor, care oferă actorilor economici 
stimulentele adecvate;

Or. en

Amendamentul 14
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că politicile de 
economisire a energiei vizând sectorul 
transporturilor nu trebuie să restrângă 
mobilitatea, iar cerințele de reducere a 
emisiilor trebuie să fie evaluate în funcție 
de impactul lor asupra competitivității; 
consideră că un sector al transporturilor 
eficient din punct de vedere al resurselor 
poate fi obținut numai printr-o abordare 
echilibrată a politicilor, care oferă actorilor 
economici stimulentele adecvate;

2. subliniază faptul că politicile de 
economisire a energiei vizând sectorul 
transporturilor nu trebuie să restrângă 
mobilitatea, iar cerințele de reducere a 
emisiilor trebuie să fie evaluate în funcție 
de impactul lor asupra competitivității 
industriei europene; consideră că un sector 
al transporturilor eficient din punct de 
vedere al resurselor poate fi obținut numai 
printr-o abordare echilibrată și integrată a 
politicilor, care oferă actorilor economici 
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stimulentele adecvate;

Or. en

Amendamentul 15
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. evidențiază potențialul ridicat al 
eficienței energetice și al surselor de 
energie regenerabilă din sectorul 
transporturilor; subliniază faptul că 
obiectivele în domeniul energiei și al 
schimbărilor climatice vizând sectorul 
transporturilor pot fi atinse prin folosirea 
unui mix de diferite surse de energie și 
prin exploatarea opțiunilor actuale de 
economisire a energiei;

Or. en

Amendamentul 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată faptul că numeroase inovări 
în domeniul tehnologiei privind eficiența 
energetică sunt deja disponibile integral 
pe piață;

Or. en

Amendamentul 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. evidențiază importanța promovării 
mobilității electrice în vederea atingerii 
obiectivelor strategiei UE 2020; solicită 
Comisiei și statelor membre adoptarea 
rapidă de standarde comune privind 
interoperabilitatea și introducerea 
infrastructurii cu plată la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 18
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC) au un 
mare potențial de reducere a emisiilor 
generate de transportul de pasageri și de 
marfă; subliniază necesitatea de a promova 
soluții inovatoare, cum ar fi planificarea 
optimă a rutelor, intermodalitatea sau 
comunicarea dintre vehicule și 
infrastructură; amintește faptul că utilizarea 
TIC poate ajuta la reducerea necesității de 
a călători;

3. evidențiază faptul că tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC) și 
serviciile și sistemele de transport 
inteligente au un mare potențial de 
reducere a emisiilor generate de transportul 
de pasageri și de marfă; consideră că este 
necesar să se intensifice obligațiile din 
sectorul transporturilor în ceea ce privește 
tehnologia și să se promoveze o 
organizare mai eficientă a serviciilor de 
transport; subliniază necesitatea de a 
promova soluții inovatoare, cum ar fi 
planificarea optimă a rutelor, 
intermodalitatea sau comunicarea dintre 
vehicule și infrastructură; amintește faptul 
că utilizarea TIC poate ajuta la reducerea 
necesității de a călători;

Or. lt
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Amendamentul 19
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tehnologiile
informației și comunicațiilor (TIC) au un 
mare potențial de reducere a emisiilor 
generate de transportul de pasageri și de 
marfă; subliniază necesitatea de a promova 
soluții inovatoare, cum ar fi planificarea 
optimă a rutelor, intermodalitatea sau 
comunicarea dintre vehicule și 
infrastructură; amintește faptul că utilizarea 
TIC poate ajuta la reducerea necesității de 
a călători;

3. evidențiază faptul că tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC) au un 
mare potențial de reducere a emisiilor 
generate de transportul de pasageri și de 
marfă, în special în ceea ce privește un 
sistem energetic viitor în care transportul 
electrificat joacă un rol crucial; subliniază 
necesitatea de a promova soluții 
inovatoare, cum ar fi planificarea optimă a 
rutelor, intermodalitatea sau comunicarea 
dintre vehicule și infrastructură; amintește 
faptul că utilizarea TIC poate ajuta la 
reducerea necesității de a călători;

Or. da

Amendamentul 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC) au un 
mare potențial de reducere a emisiilor 
generate de transportul de pasageri și de 
marfă; subliniază necesitatea de a promova 
soluții inovatoare, cum ar fi planificarea 
optimă a rutelor, intermodalitatea sau 
comunicarea dintre vehicule și 
infrastructură; amintește faptul că utilizarea 
TIC poate ajuta la reducerea necesității de 
a călători;

3. evidențiază faptul că tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC) au un 
mare potențial de reducere a emisiilor 
generate de transportul de pasageri și de 
marfă; subliniază necesitatea de a promova 
soluții inovatoare, cum ar fi planificarea 
optimă a rutelor, intermodalitatea sau 
comunicarea dintre vehicule și 
infrastructură; amintește faptul că utilizarea 
TIC poate ajuta la reducerea necesității de 
a călători, atât pentru persoane fizice, cât 
și pentru întreprinderi;

Or. en
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Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază faptul că tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC) au un 
mare potențial de reducere a emisiilor 
generate de transportul de pasageri și de 
marfă; subliniază necesitatea de a promova 
soluții inovatoare, cum ar fi planificarea 
optimă a rutelor, intermodalitatea sau 
comunicarea dintre vehicule și 
infrastructură; amintește faptul că utilizarea 
TIC poate ajuta la reducerea necesității de 
a călători;

3. evidențiază faptul că tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC) și 
utilizarea sistemelor inteligente de 
transport (STI) au un mare potențial de 
reducere a emisiilor generate de transportul 
de pasageri și de marfă; subliniază 
necesitatea de a promova soluții 
inovatoare, cum ar fi planificarea optimă a 
rutelor, intermodalitatea sau comunicarea 
dintre vehicule și infrastructură; amintește 
faptul că utilizarea TIC, și în special 
sistemele de videoconferință, pot ajuta la 
reducerea necesității de a călători;

Or. ro

Amendamentul 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază nevoia de soluții de 
transport intermodal; subliniază faptul că 
nicio formă de transport nu poate 
răspunde tuturor nevoilor, întrucât se 
constată o nevoie clară a unei combinații 
mai inteligente a transportului rutier, 
feroviar, aerian și naval;

Or. en
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Amendamentul 23
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. aplicarea tehnologiilor informației și 
comunicațiilor în sectorul transportului 
rutier și la interfețele acestuia cu alte 
moduri de transport va avea o contribuție 
semnificativă la îmbunătățirea 
performanței de mediu, a eficienței, 
inclusiv a eficienței energetice, a 
siguranței și securității transportului 
rutier, inclusiv a transportului de mărfuri 
periculoase, precum și a securității 
publice și a mobilității pasagerilor și 
mărfurilor, asigurând în același timp 
funcționarea pieței interne, precum și 
creșterea nivelului competitivității și al 
ocupării forței de muncă. Pentru a 
asigura implementarea coordonată și 
efectivă a STI în întreaga Uniune, ar 
trebui introduse o serie de specificații, 
inclusiv standarde, după caz. Acestea ar 
trebui realizate în următoarele domenii și 
acțiuni prioritare: furnizarea la nivelul 
UE a unor servicii de informare cu privire 
la călătoriile multimodale; furnizarea la 
nivelul UE a unor servicii de informare în 
timp real cu privire la trafic; datele și 
procedurile pentru furnizarea către 
utilizatori, în mod gratuit, atunci când 
este posibil, a unor informații minime 
universale în materie de trafic, referitoare 
la siguranța rutieră; furnizarea în mod 
armonizat a unui sistem eCall 
interoperabil la nivelul UE; furnizarea 
unor servicii de informare referitoare la 
spații de parcare sigure pentru camioane 
și vehicule comerciale; furnizarea unor 
servicii de rezervare de spații de parcare 
sigure pentru camioane și vehicule 
comerciale;

Or. ro
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Amendamentul 24
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază nevoia absolută de 
adaptare a politicii în domeniul 
standardizării TIC la evoluțiile pieței 
necesitând interoperabilitate, lucru care 
va contribui la accelerarea realizărilor 
privind standardele tehnice pentru 
vehiculele electrice și pentru rețelele și 
contoarele inteligente, în vederea 
definitivării acestora până în 2012;

Or. en

Amendamentul 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reiterează opinia Parlamentului 
conform căreia este nevoie de o folosire 
mai largă a autotrenurilor modulare, care 
sunt o soluție durabilă ce contribuie la un 
nivel mai ridicat de eficiență energetică în 
sectorul transporturilor rutiere; 
recunoaște de asemenea că setul de 
norme divergente cu care se confruntă 
autotrenurile modulare la traversarea 
frontierelor au un efect negativ asupra 
folosirii din ce în ce mai intense a acestei 
metode de transport rutier; invită Comisia 
să investigheze diferențele de la nivelul 
normelor pentru care se poate găsi un 
teren comun și modul în care poate fi 
asigurat un nivel crescut al 
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transporturilor transfrontaliere cu
autotrenuri modulare

Or. en

Amendamentul 26
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. în ceea ce privește aplicațiile și 
serviciile STI pentru care sunt necesare 
servicii de datare și poziționare exacte și 
garantate, ar trebui utilizate infrastructuri 
prin satelit sau orice alte tehnologii care 
asigură un nivel echivalent de precizie. 
Tehnologiile inovatoare precum 
dispozitivele de identificare prin 
radiofrecvență (RFID) sau 
EGNOS/Galileo ar trebui utilizate pentru 
realizarea aplicațiilor STI, în special 
localizarea și urmărirea mărfurilor în 
timpul transportului și de la un mod de 
transport la altul;

Or. ro

Amendamentul 27
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. arată faptul că cercetarea europeană 
poate oferi soluții noi de creștere a 
eficienței transporturilor și salută abordarea 
strategică a Comisiei în această privință; 
consideră că este nevoie de modalități mai 
eficiente de comercializare a rezultatelor 

4. arată faptul că cercetarea europeană 
poate oferi soluții noi de creștere a 
eficienței transporturilor și salută abordarea 
strategică a Comisiei în această privință;
atrage atenția asupra nevoii de instituire a 
unui subprogram destinat mobilității, 
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cercetării; vizând creșterea eficienței transporturilor, 
și anume prin promovarea unor sisteme 
inteligente și interoperabile de dirijare 
pentru sistemele care integrează toate 
modurile de transport, cum ar fi Galileo, 
SESAR, ERTMS etc.; de asemenea,
consideră că este nevoie de modalități mai 
eficiente de comercializare a rezultatelor 
cercetării;

Or. en

Amendamentul 28
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. arată faptul că cercetarea europeană 
poate oferi soluții noi de creștere a 
eficienței transporturilor și salută 
abordarea strategică a Comisiei în această 
privință; consideră că este nevoie de 
modalități mai eficiente de comercializare 
a rezultatelor cercetării;

4. arată faptul că cercetarea europeană 
poate oferi soluții noi de creștere a 
eficienței transporturilor și salută 
abordarea strategică a Comisiei în această 
privință; consideră că este nevoie de 
modalități mai eficiente de comercializare 
a rezultatelor cercetării, precum și de 
cercetări suplimentare cu privire la 
integrarea tot mai mare a volumelor de 
energie regenerabilă și a unui sistem 
energetic mai inteligent în care 
transportul electrificat reprezintă un 
element central al soluției; 

Or. da

Amendamentul 29
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. arată faptul că cercetarea europeană 
poate oferi soluții noi de creștere a 
eficienței transporturilor și salută 
abordarea strategică a Comisiei în această 
privință; consideră că este nevoie de 
modalități mai eficiente de comercializare 
a rezultatelor cercetării;

4. arată faptul că cercetarea europeană 
poate oferi soluții noi de reducere a 
emisiilor de CO2 și de creștere a eficienței 
în domeniul transporturilor și salută 
abordarea strategică a Comisiei în această 
privință; consideră că este nevoie de 
modalități mai eficiente de comercializare 
a rezultatelor cercetării;

Or. ro

Amendamentul 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să promoveze 
dezvoltarea și utilizarea într-un mod 
eficient a dispozitivelor inovatoare de 
îmbunătățire a eficienței energetice (de 
exemplu spoilere pentru camioane și alte 
forme de îmbunătățire a aerodinamicii 
sau a funcționării) pentru toate mijloacele 
de transport;

Or. en

Amendamentul 31
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. încurajează Comisia, Consiliul, 
autoritățile locale și industria să plaseze 
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dezbaterea privind „mobilitatea electrică” 
într-un context bine echilibrat, care să 
țină seama de potențialul pieței 
bicicletelor electrice, aflată în plină 
dezvoltare, și de experiența îndelungată în 
domeniul transportului în comun cu 
ajutorul tramvaielor și a trenurilor 
electrificate;

Or. en

Amendamentul 32
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reiterează faptul că diversificarea 
combustibililor și consolidarea securității
energetice sunt două provocări majore 
pentru sectorul european al 
transporturilor la care energia produsă pe 
plan intern prin diferite mijloace poate 
contribui în mod semnificativ;

Or. en

Amendamentul 33
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța SESAR (Single 
European Sky ATM Research) în 
realizarea „cerului unic european" și 
solicită certificarea EGNOS, element de 
importanță capitală pentru a fi utilizat de 
către aviația civilă;
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Or. ro

Amendamentul 34
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că Uniunea 
Europeană ar trebui să își mențină poziția 
de forță pe piața mondială în domeniul 
transporturilor durabile și al produselor 
în domeniul mobilității, cum ar fi 
sistemele de semnalizare feroviară și de 
infrastructură, sistemele informatice de 
management al traficului. insistă, prin 
urmare, ca Uniunea Europeană să își 
intensifice eforturile în ceea ce privește 
cercetarea și dezvoltarea în domeniul 
transporturilor durabile de suprafață.

Or. en

Amendamentul 35
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține creșterea rolului 
biocombustibililor durabili în mixul 
energetic al UE; subliniază însă faptul că 
introducerea unei ponderi mai mari a 
biocombustibililor trebuie să fie bine 
pregătită, comunicată și executată, că 
toate părțile interesate trebuie să fie 
pregătite să furnizeze la momentul 
introducerii mixului cerut de combustibili, 

5. reamintește că schimbarea indirectă a 
utilizării terenului (ILUC) nu este 
recunoscută de Directiva privind sursele 
regenerabile de energie și, prin urmare, 
emisiile rezultate din ILUC nu sunt încă 
incluse în calculele analizei pe ciclu de 
viață privind gazele cu efect de seră; 
subliniază nevoia de a limita creșterea 
rolului biocombustibililor în mixul 
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iar autoritățile publice trebuie să explice 
care sunt consecințele oricărei schimbări în 
mixul de combustibili.

energetic al UE până la îmbunătățirea 
criteriilor de durabilitate, în special prin 
factorii ILUC specifici unor materii 
prime; de asemenea, insistă asupra unei 
stricte monitorizări și aplicări la fața 
locului în vederea garantării respectării 
acestor criterii; subliniază însă faptul că 
autoritățile publice trebuie să explice care 
sunt consecințele oricărei schimbări în 
mixul de combustibili.

Or. en

Amendamentul 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține creșterea rolului
biocombustibililor durabili în mixul 
energetic al UE; subliniază însă faptul că 
introducerea unei ponderi mai mari a 
biocombustibililor trebuie să fie bine 
pregătită, comunicată și executată, că toate 
părțile interesate trebuie să fie pregătite să 
furnizeze la momentul introducerii mixului
cerut de combustibili, iar autoritățile 
publice trebuie să explice care sunt 
consecințele oricărei schimbări în mixul de 
combustibili.

5. susține un rol pentru biocombustibilii
realmente durabili în mixul energetic al 
UE; invită Comisia să prezinte de urgență 
o propunere legislativă privind
schimbarea indirectă a utilizării terenului 
(ILUC); evidențiază avantajul ecologic și 
avantajul economic pentru industria UE 
odată cu schimbarea producției pe bază 
de biocombustibili din a doua generație; 
subliniază însă faptul că introducerea unei 
ponderi mai mari a biocombustibililor 
trebuie să fie bine pregătită, comunicată și 
executată, că toate părțile interesate trebuie 
să fie pregătite să furnizeze la momentul 
introducerii mixului cerut de combustibili, 
iar autoritățile publice trebuie să explice 
care sunt consecințele oricărei schimbări în 
mixul de combustibili, inclusiv în ceea ce 
privește reducerea verificabilă a gazelor 
cu efect de seră.

Or. en
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Amendamentul 37
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține creșterea rolului 
biocombustibililor durabili în mixul 
energetic al UE; subliniază însă faptul că 
introducerea unei ponderi mai mari a 
biocombustibililor trebuie să fie bine 
pregătită, comunicată și executată, că toate 
părțile interesate trebuie să fie pregătite să 
furnizeze la momentul introducerii mixului
cerut de combustibili, iar autoritățile 
publice trebuie să explice care sunt 
consecințele oricărei schimbări în mixul de 
combustibili.

5. susține creșterea rolului 
biocombustibililor durabili, în special a 
biocombustibililor din a doua generație, 
în mixul energetic al UE; subliniază însă 
faptul că introducerea unei ponderi mai 
mari a biocombustibililor trebuie să fie 
bine pregătită, comunicată și executată, că 
toate părțile interesate trebuie să fie 
pregătite să furnizeze la momentul 
introducerii mixului cerut de combustibili, 
iar autoritățile publice trebuie să explice 
care sunt consecințele oricărei schimbări în 
mixul de combustibili.

Or. en

Amendamentul 38
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține creșterea rolului 
biocombustibililor durabili în mixul 
energetic al UE; subliniază însă faptul că 
introducerea unei ponderi mai mari a 
biocombustibililor trebuie să fie bine 
pregătită, comunicată și executată, că toate 
părțile interesate trebuie să fie pregătite să 
furnizeze la momentul introducerii mixului
cerut de combustibili, iar autoritățile 
publice trebuie să explice care sunt 
consecințele oricărei schimbări în mixul de 
combustibili.

5. susține creșterea rolului 
biocombustibililor durabili în mixul 
energetic al UE; subliniază însă faptul că 
introducerea unei ponderi mai mari a 
biocombustibililor trebuie să fie bine 
pregătită, armonizată la nivelul UE, 
comunicată și executată, că toate părțile 
interesate trebuie să fie pregătite să 
furnizeze la momentul introducerii mixului
cerut de combustibili, iar autoritățile 
publice trebuie să explice care sunt 
consecințele oricărei schimbări în mixul de 
combustibili.
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Or. en

Amendamentul 39
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că diversificarea surselor de 
energie este necesară pentru securitatea 
aprovizionării și, în această privință, 
consideră că orice noi stimulente fiscale 
trebuie să fie analizate din punctul de 
vedere al mixului de combustibili durabili 
și competitivi în sectorul transporturilor.

Or. en

Amendamentul 40
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște că electrificarea sectorului 
transporturilor, coroborat cu introducerea 
mai multor surse regenerabile de energie 
în sectorul energiei electrice, reprezintă 
unul dintre instrumentele-cheie pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră; afirmă că electrificarea ar trebui să 
se concentreze în special pe facilitarea 
transportului de pasageri cu mașini 
electrice, dar că biocombustibilii ar trebui 
să fie utilizați în transportul greu de 
mărfuri și, în timp, în transportul aerian; 
afirmă că marele potențial al mașinilor 
electrice poate fi realizat, totuși, numai 
prin luarea măsurilor necesare de 
reglementare și legislative și prin 
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eliminarea barierelor existente;

Or. da

Amendamentul 41
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că reducerea sarcinilor 
administrative este esențială dacă se 
dorește o interoperabilitate deplină a 
căilor ferate din Europa; în special, 
procedura de autorizare pentru materialul 
rulant trebuie să devină mai eficientă și 
standardizată în întreaga UE; 

Or. it

Amendamentul 42
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. întreprinderile ar trebui încurajate să 
promoveze prețuri competitive astfel încât 
diferența de preț dintre un vehicul 
nepoluant și eficient din punct de vedere 
energetic și unul tradițional să nu fie în 
dezavantajul pieței vehiculelor 
nepoluante;

Or. ro

Amendamentul 43
Britta Thomsen
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Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază faptul că mașinile electrice 
au un potențial imens ca mijloc de 
transport, în special în zonele urbane; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
accelereze activitatea cu privire la 
dezvoltarea de standarde europene 
comune privind încărcarea și subliniază 
că dezvoltarea de rețele inteligente este 
esențială pentru succesul mașinilor 
electrice;

Or. da

Amendamentul 44
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. recunoaște că industria feroviară 
europeană este tot mai vulnerabilă în fața 
concurenței de pe piața UE reprezentată 
de furnizorii din țările terțe; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la obstacolele 
considerabile care împiedică furnizorii 
din UE să participe la licitații pentru 
atribuirea contractelor de achiziții publice 
din țările din afara UE;

Or. it

Amendamentul 45
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. evidențiază rolul vehiculelor electrice 
pentru un transport eficient energetic și 
recomandă statelor membre 
implementarea prevederilor Directivei 
2009/33/CE privind promovarea 
vehiculelor nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic pentru 
transportul public;

Or. ro

Amendamentul 46
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază necesitatea de a crea, la 
nivel european, un mediu mai puternic 
pentru decarbonizarea sectorului 
transporturilor;

Or. da

Amendamentul 47
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită ca sectorul transporturilor să 
fie inclus în rândul obligațiilor de 
economisire a energiei care revin 
serviciilor de distribuție a energiei, astfel 
cum se menționează în Directiva Comisiei 
privind eficiența energetică prezentată 
recent;
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Or. da

Amendamentul 48
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. subliniază că mașinile electrice 
contribuie la creșterea economică și la 
crearea de locuri de muncă ecologice, la 
un randament socioeconomic mai mare 
cu privire la extinderea, deja planificată, 
a surselor regenerabile de energie la nivel 
european, la securitatea aprovizionării, la 
reducerea zgomotului și la o poluare a 
aerului redusă în zonele urbane; 

Or. da


