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Amendamentul 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină inițiativa Comisiei de a 
defini o strategie pentru o viitoare politică 
durabilă a transporturilor în UE;
subliniază importanța pe care o are 
relația dintre politica de coeziune și 
politica transporturilor pentru atingerea 
obiectivului mai vast privind dezvoltarea 
regională durabilă;

1. solicită Comisiei elaborarea unei 
strategii pentru implementarea unei 
politici durabile a transporturilor în UE, 
bazată pe relația dintre politica de 
coeziune și politica transporturilor, pentru 
atingerea obiectivului mai vast privind 
dezvoltarea regională durabilă; consideră 
că politicile de transport trebuie să acorde 
o atenție deosebită finalizării la termen a 
proiectelor prioritare, integrării acestora 
în rețeaua existentă și inter-conectarea 
legăturilor de infrastructură care lipsesc

Or. ro

Amendamentul 2
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină inițiativa Comisiei de a defini o 
strategie pentru o viitoare politică durabilă 
a transporturilor în UE; subliniază 
importanța pe care o are relația dintre 
politica de coeziune și politica 
transporturilor pentru atingerea 
obiectivului mai vast privind dezvoltarea 
regională durabilă;

1. sprijină inițiativa Comisiei de a defini o 
strategie pentru o viitoare politică durabilă 
a transporturilor în UE; este de acord că 
sistemul de transport european este 
departe de a fi sustenabil în multe 
privințe, de exemplu în ceea ce privește 
măsura în care contribuie la schimbările 
climatice, consumul de resurse de energie 
neregenerabilă, emisiile de particule fine, 
mortalitatea rutieră și daunele provocate 
biodiversității și peisajului; subliniază 
importanța pe care o are relația dintre 
politica de coeziune și politica 
transporturilor pentru atingerea 
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obiectivului mai vast privind dezvoltarea 
regională durabilă;

Or. fr

Amendamentul 3
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină inițiativa Comisiei de a defini o 
strategie pentru o viitoare politică durabilă 
a transporturilor în UE; subliniază 
importanța pe care o are relația dintre 
politica de coeziune și politica 
transporturilor pentru atingerea 
obiectivului mai vast privind dezvoltarea 
regională durabilă;

1. sprijină inițiativa Comisiei de a defini o 
strategie pentru o viitoare politică durabilă 
a transporturilor în UE; subliniază 
importanța pe care o are relația dintre 
politica de coeziune și politica 
transporturilor pentru atingerea 
obiectivului mai vast privind dezvoltarea 
regională durabilă pe întreg teritoriul UE;

Or. pl

Amendamentul 4
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină inițiativa Comisiei de a 
defini o strategie pentru o viitoare politică 
durabilă a transporturilor în UE; subliniază 
importanța pe care o are relația dintre 
politica de coeziune și politica 
transporturilor pentru atingerea 
obiectivului mai vast privind dezvoltarea 
regională durabilă;

1. sprijină inițiativa Comisiei de a 
defini o strategie pentru o viitoare politică 
durabilă a transporturilor în UE; subliniază 
importanța pe care o are relația dintre 
politica de coeziune și politica 
transporturilor pentru atingerea 
obiectivului mai vast privind dezvoltarea 
regională durabilă și coeziunea teritorială;

Or. ro
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Amendamentul 5
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că o abordare integrată a 
planificării infrastructurilor, a finanțării 
proiectelor și a dezvoltării poate deține un 
rol central în dezvoltarea unui sector 
competitiv și viabil; subliniază faptul că, 
deseori, fără cooperare autoritățile locale și 
regionale nu sunt în măsură să facă față 
provocărilor reprezentate de transporturi și, 
invită, prin urmare, aceste autorități și 
părțile interesate, să se implice activ în 
procesul de elaborare a politicilor și de 
punere în aplicare a acestora;

2. ia act de faptul că o abordare integrată a 
planificării infrastructurilor, a finanțării 
proiectelor și a dezvoltării poate deține un 
rol central în dezvoltarea unui sector al 
transporturilor competitiv și sustenabil;
subliniază că autoritățile regionale și 
locale ar trebui să-și angajeze deja 
răspunderea, asumându-și rolul preventiv 
de a asigura ca, în faza de planificare 
(zone rezidențiale/activități 
lucrative/facilități de agrement), să fie 
create structuri concepute rațional, care 
să reducă la minimum, sau cel puțin într-
o anumită măsură, volumul traficului (în 
special autoturisme,) încă de la bun 
început; subliniază faptul că, deseori, fără 
cooperare autoritățile locale și regionale nu 
sunt în măsură să facă față provocărilor 
reprezentate de transporturi și, invită, prin 
urmare, aceste autorități și părțile 
interesate, să se implice activ în procesul 
de elaborare a politicilor și de punere în 
aplicare a acestora;

Or. de

Amendamentul 6
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că o abordare integrată a 
planificării infrastructurilor, a finanțării 
proiectelor și a dezvoltării poate deține un 
rol central în dezvoltarea unui sector 

2. ia act de faptul că o abordare integrată a 
planificării infrastructurilor, a finanțării 
proiectelor și a dezvoltării poate deține un 
rol central în dezvoltarea unui sector al 
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competitiv și viabil; subliniază faptul că, 
deseori, fără cooperare autoritățile locale și 
regionale nu sunt în măsură să facă față 
provocărilor reprezentate de transporturi și, 
invită, prin urmare, aceste autorități și 
părțile interesate, să se implice activ în 
procesul de elaborare a politicilor și de 
punere în aplicare a acestora;

transporturilor sustenabil; recunoaște 
necesitatea unei organizări spațiale a 
funcțiilor, care să țină în mai mare 
măsură seama de infrastructura de 
transport existentă și consideră că trebuie 
acordată prioritate politicilor de 
combatere a procesului de extindere a 
zonelor urbane și a dependenței de 
vehiculele cu motor; subliniază faptul că, 
deseori, fără cooperare autoritățile locale și 
regionale nu sunt în măsură să facă față 
provocărilor reprezentate de transporturi și, 
invită, prin urmare, aceste autorități și 
părțile interesate, să se implice activ în 
procesul de elaborare a politicilor și de 
punere în aplicare a acestora;

Or. fr

Amendamentul 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că o abordare 
integrată a planificării infrastructurilor, a 
finanțării proiectelor și a dezvoltării poate 
deține un rol central în dezvoltarea unui 
sector competitiv și viabil; subliniază 
faptul că, deseori, fără cooperare 
autoritățile locale și regionale nu sunt în 
măsură să facă față provocărilor 
reprezentate de transporturi și, invită, prin 
urmare, aceste autorități și părțile 
interesate, să se implice activ în procesul 
de elaborare a politicilor și de punere în 
aplicare a acestora;

2. solicită Comisiei o abordare 
integrată a planificării infrastructurilor, a 
finanțării proiectelor și a dezvoltării, ca 
element  principal în dezvoltarea unui 
sector competitiv și viabil; subliniază că, în 
cele mai multe cazuri, fără cooperare, 
autoritățile locale și regionale nu pot face
față provocărilor reprezentate de 
transporturi, deci autoritățile și părțile 
interesate trebuie să se implice activ în 
procesul de elaborare a politicilor și de 
punere în aplicare a acestora.

Or. ro
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Amendamentul 8
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că o abordare integrată a 
planificării infrastructurilor, a finanțării 
proiectelor și a dezvoltării poate deține un 
rol central în dezvoltarea unui sector 
competitiv și viabil; subliniază faptul că, 
deseori, fără cooperare autoritățile locale și 
regionale nu sunt în măsură să facă față 
provocărilor reprezentate de transporturi și, 
invită, prin urmare, aceste autorități și 
părțile interesate, să se implice activ în 
procesul de elaborare a politicilor și de 
punere în aplicare a acestora;

2. ia act de faptul că o abordare integrată și 
coordonată a planificării infrastructurilor, 
a finanțării proiectelor și a dezvoltării  
deține un rol central în dezvoltarea unui 
sector al transporturilor competitiv și 
viabil; subliniază faptul că, deseori, fără 
cooperare autoritățile locale și regionale nu 
sunt în măsură să facă față provocărilor 
reprezentate de transporturi și, în 
consecință, invită statele membre să 
coopereze activ cu părțile interesate în 
procesul de elaborare a politicilor și de 
punere în aplicare a acestora; 

Or. cs

Amendamentul 9
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune în transformarea 
infrastructurii transporturilor prin 
asigurarea faptului că se acordă prioritate 
rețelelor și nu doar proiectelor individuale;
recomandă orientarea proiectelor de 
transporturi cofinanțate din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune spre 
atingerea obiectivului unei dezvoltări 
echilibrate și spre realizarea unei mai mari 
coeziuni teritoriale și solicită o mai bună 
coordonare între fondurile comunitare și 
cele naționale;

3. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune în transformarea 
infrastructurii transporturilor prin 
asigurarea faptului că se acordă prioritate 
rețelelor și nu doar proiectelor individuale;
consideră că utilizarea Sistemelor 
Inteligente de Transport contribuie la 
dezvoltarea infrastructurii de transport în 
ceea ce privește siguranța, 
sustenabilitatea și eficiența; recomandă 
orientarea proiectelor de transporturi 
cofinanțate din fondurile structurale și din 
Fondul de coeziune spre atingerea 
obiectivului unei dezvoltări echilibrate și 
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spre realizarea unei mai mari coeziuni 
teritoriale și solicită o mai bună coordonare 
între fondurile comunitare și cele 
naționale;.

Or. ro

Amendamentul 10
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune în transformarea 
infrastructurii transporturilor prin 
asigurarea faptului că se acordă prioritate 
rețelelor și nu doar proiectelor individuale; 
recomandă orientarea proiectelor de 
transporturi cofinanțate din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune spre 
atingerea obiectivului unei dezvoltări 
echilibrate și spre realizarea unei mai mari 
coeziuni teritoriale și solicită o mai bună 
coordonare între fondurile comunitare și 
cele naționale;

3. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune în transformarea 
infrastructurii transporturilor prin 
asigurarea faptului că se acordă prioritate 
rețelelor și nu doar proiectelor individuale; 
opinează că rețelele ar trebui să se bazeze 
pe o analiză socio-economică care să țină 
seama de cerere și de fluxul de trafic, 
precum și de aspectele sociale și 
teritoriale; recomandă orientarea 
proiectelor de transporturi cofinanțate din 
fondurile structurale și din Fondul de 
coeziune spre atingerea obiectivului unei 
dezvoltări echilibrate și spre realizarea unei 
mai mari coeziuni teritoriale și solicită o 
mai bună coordonare între fondurile 
comunitare și cele naționale;

Or. en

Amendamentul 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul pe care îl poate 3. cere Comisiei să aibă în vedere
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juca politica de coeziune în transformarea 
infrastructurii transporturilor prin 
asigurarea faptului că se acordă prioritate
rețelelor și nu doar proiectelor individuale;
recomandă orientarea proiectelor de 
transporturi cofinanțate din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune spre 
atingerea obiectivului unei dezvoltări
echilibrate și spre realizarea unei mai mari 
coeziuni teritoriale și solicită o mai bună 
coordonare între fondurile comunitare și 
cele naționale;

rolul pe care îl are politica de coeziune în 
transformarea infrastructurii transporturilor 
prin prioritizarea rețelelor și nu doar a 
proiectelor individuale; solicită orientarea 
proiectelor de transporturi cofinanțate din 
fondurile structurale și din Fondul de 
coeziune spre atingerea obiectivului unei 
dezvoltări echilibrate și spre realizarea unei 
mai mari coeziuni teritoriale și solicită o 
mai bună coordonare între fondurile 
comunitare și cele naționale.

Or. ro

Amendamentul 12
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune în transformarea 
infrastructurii transporturilor prin 
asigurarea faptului că se acordă prioritate 
rețelelor și nu doar proiectelor individuale; 
recomandă orientarea proiectelor de 
transporturi cofinanțate din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune spre 
atingerea obiectivului unei dezvoltări 
echilibrate și spre realizarea unei mai mari 
coeziuni teritoriale și solicită o mai bună 
coordonare între fondurile comunitare și 
cele naționale;

3. subliniază rolul pe care îl poate juca 
politica de coeziune în transformarea 
infrastructurii transporturilor prin 
asigurarea faptului că se acordă prioritate 
rețelelor principale și nu doar proiectelor 
individuale; recomandă orientarea 
proiectelor de transporturi cofinanțate din 
fondurile structurale și din Fondul de 
coeziune spre atingerea obiectivului 
prioritar al unei dezvoltări sustenabile și 
spre realizarea unei mai mari coeziuni 
teritoriale și solicită o mai bună coordonare 
între fondurile comunitare și cele naționale;

Or. fr

Amendamentul 13
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită canalizarea unei părți cât mai 
însemnate cu putință din fondurile UE 
alocate sectorului transporturilor către 
infrastructura existentă, platformele 
intermodale, porturi și căile ferate;

Or. fr

Amendamentul 14
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. pledează pentru dezvoltarea și 
îmbunătățirea sistemelor locale de 
transporturi publice, nu numai printr-o 
utilizare mai eficace a infrastructurilor 
existente, ci și solicitând inițiative la 
nivelul managementului (de exemplu, 
benzi de circulație cu prioritate, sisteme 
de tarifare ecopass și zone cu restricții de 
trafic). În acest sens, consideră că este 
esențial să se investească în inovarea 
tehnologică și în soluții novatoare de 
promovare a sistemelor de transport cu 
emisii reduse;

Or. it

Amendamentul 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază valoarea adăugată a 4. subliniază valoarea adăugată a 
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cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; prin urmare, solicită ca în 
viitoarea politică a transporturilor să se 
țină seama de considerentele 
transfrontaliere;

cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; și solicită includerea 
considerentelor transfrontaliere în 
viitoarea politică a transporturilor.

Or. ro

Amendamentul 16
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază valoarea adăugată a 
cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; prin urmare, solicită ca în 
viitoarea politică a transporturilor să se țină 
seama de considerentele transfrontaliere;

4. subliniază valoarea adăugată a 
cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; prin urmare, solicită ca în 
viitoarea politică a transporturilor să se țină 
seama de considerentele transfrontaliere; îi 
solicită, de asemenea, Comisiei să recurgă 
constant și pe deplin la coordonatorii 
europeni, în special pentru planificarea și 
construirea secțiunilor transfrontaliere 
ale proiectelor prioritare din rețeaua 
TEN-T, întrucât investiția pe care o 
presupune activitatea acestora aduce 
numeroase beneficii sub formă de 
economii realizate prin finalizarea mai 
eficientă și într-un timp mai scurt a 
proiectelor;

Or. cs

Amendamentul 17
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază valoarea adăugată a 
cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; prin urmare, solicită ca în 
viitoarea politică a transporturilor să se țină 
seama de considerentele transfrontaliere;

4. subliniază valoarea adăugată a 
cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; prin urmare, solicită ca în 
viitoarea politică a transporturilor să se țină 
seama de considerentele transfrontaliere;
recomanda punerea în valoare a axelor 
prioritare TEN-T cum este cazul axei nr 
18 Rin/Meuse – Dunăre – Main astfel 
încât să fie posibilă dezvoltarea 
infrastructurii regionale de transport în 
Europa de Sud-Est și corelarea cu 
obiectivele și măsurile Strategiei UE 
privind Dunărea.

Or. ro

Amendamentul 18
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază valoarea adăugată a 
cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; prin urmare, solicită ca în 
viitoarea politică a transporturilor să se țină 
seama de considerentele transfrontaliere;

4. subliniază valoarea adăugată a 
cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; prin urmare, solicită ca în 
viitoarea politică a transporturilor să se țină 
seama de considerentele transfrontaliere; 
subliniază necesitatea identificării unei 
modalități mai transparente și mai eficace 
de sprijinire a cooperării interregionale 
prin finanțări INTERREG;

Or. fr
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Amendamentul 19
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază valoarea adăugată a 
cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; prin urmare, solicită ca în 
viitoarea politică a transporturilor să se țină 
seama de considerentele transfrontaliere;

4. subliniază valoarea adăugată a 
cooperării interregionale, transfrontaliere și 
transnaționale în contextul abordării 
provocărilor cu care se confruntă sectorul 
transporturilor; prin urmare, solicită ca în 
viitoarea politică a transporturilor să se țină 
seama de considerentele transfrontaliere;
subliniază totodată rolul important al 
transportului în perspectiva dezvoltării 
macroregiunilor;

Or. ro

Amendamentul 20
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de accentuarea tendinței de 
urbanizare din Europa; subliniază 
necesitatea asigurării unor servicii de 
transport accesibile și de calitate ridicată 
pentru cetățenii din zonele urbane; atrage 
atenția asupra rolului UE în stimularea 
cooperării dintre zonele urbane pentru a 
permite partajarea și schimburile de bune 
practici, astfel încât sistemele de 
transporturi să dobândească un caracter 
mai sustenabil;

5. ia act de accentuarea tendinței de 
urbanizare din Europa; subliniază 
necesitatea asigurării unor servicii de 
transport accesibile și de calitate ridicată 
pentru cetățenii din zonele urbane, pentru 
a evita extinderea acestora și risipa de 
energie pe care o antrenează;; atrage 
atenția asupra rolului UE în stimularea 
cooperării dintre zonele urbane pentru a 
permite partajarea și schimburile de bune 
practici, astfel încât sistemele de 
transporturi să dobândească un caracter 
mai sustenabil; subliniază că, în orașele cu 
peste 100.000 locuitori, elaborarea unui 
plan sustenabil de mobilitate urbană ar 
trebui raportată la aspecte cum sunt 
cofinanțarea proiectelor de transport, 
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obiectivele UE în materie de gaze de seră 
și consum de hidrocarburi și legislația UE 
în materie de mediu. 

Or. fr

Amendamentul 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de accentuarea tendinței de 
urbanizare din Europa;  subliniază 
necesitatea asigurării unor servicii de 
transport accesibile și de calitate ridicată 
pentru cetățenii din zonele urbane; atrage 
atenția asupra rolului UE în stimularea 
cooperării dintre zonele urbane pentru a 
permite partajarea și schimburile de bune 
practici, astfel încât sistemele de 
transporturi să dobândească un caracter 
mai sustenabil;

5. solicită Comisiei să ia act de 
accentuarea tendinței de urbanizare din 
Europa; subliniază necesitatea asigurării 
unor servicii de transport accesibile și de 
calitate ridicată pentru cetățenii din toate
zonele urbane, pentru o dezvoltare 
echilibrată în toate statele membre; atrage 
atenția asupra rolului UE în stimularea 
cooperării dintre zonele urbane pentru a 
permite partajarea și schimburile de bune 
practici, astfel încât sistemele de 
transporturi să dobândească un caracter 
mai sustenabil și mai unitar pe întreg 
teritoriul UE

Or. ro

Amendamentul 22
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de accentuarea tendinței de 
urbanizare din Europa; subliniază 
necesitatea asigurării unor servicii de 
transport accesibile și de calitate ridicată 
pentru cetățenii din zonele urbane; atrage 

5. ia act de accentuarea tendinței de 
urbanizare din Europa; subliniază 
necesitatea asigurării unor servicii de 
transport accesibile și de calitate ridicată 
pentru cetățenii din zonele urbane; atrage 



AM\803673RO.doc 15/25 PE438.466v01-00

RO

atenția asupra rolului UE în stimularea 
cooperării dintre zonele urbane pentru a 
permite partajarea și schimburile de bune 
practici, astfel încât sistemele de 
transporturi să dobândească un caracter 
mai sustenabil;

atenția asupra rolului UE în stimularea 
cooperării dintre zonele urbane pentru a 
permite partajarea și schimburile de bune 
practici, astfel încât sistemele de 
transporturi să dobândească un caracter 
mai sustenabil; subliniază, în acest sens, 
importanța Planului de acțiune privind 
mobilitatea urbană, adoptat la 30 
septembrie 2009, și așteaptă introducerea 
urgentă a măsurilor preconizate de 
acesta;

Or. pl

Amendamentul 23
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de accentuarea tendinței de 
urbanizare din Europa;  subliniază 
necesitatea asigurării unor servicii de 
transport accesibile și de calitate ridicată 
pentru cetățenii din zonele urbane; atrage 
atenția asupra rolului UE în stimularea 
cooperării dintre zonele urbane pentru a 
permite partajarea și schimburile de bune 
practici, astfel încât sistemele de 
transporturi să dobândească un caracter 
mai sustenabil;

5. ia act de accentuarea tendinței de 
urbanizare din Europa; subliniază 
necesitatea asigurării unor servicii de 
transport accesibile și de calitate ridicată 
pentru cetățenii din zonele urbane; atrage 
atenția asupra rolului UE în stimularea 
cooperării dintre zonele urbane pentru a 
permite partajarea și schimburile de bune 
practici, astfel încât sistemele de 
transporturi să dobândească un caracter 
mai sustenabil; încurajează autoritățile 
locale în vederea promovării unui  
transport public cât mai ecologic;

Or. ro

Amendamentul 24
Victor Boștinaru

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

5a. scoate în evidență necesitatea unei 
activități adecvate de cercetare în 
domeniul inovării transporturilor, printre 
altele cu scopul reducerii consumului de 
energie și a emisiilor de carbon și al 
utilizării pe scară mai largă a energiilor 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 25
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenția asupra faptului că UE 
s-a angajat să-și reducă emisiile de gaze 
de seră cu cel puțin 20% până în 2020, 
ceea ce reclamă investiții masive în 
modalități alternative de transport, altele 
decât transportul rutier și aerian;

Or. fr

Amendamentul 26
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște rolul central pe care îl 
joacă transportul rutier eficient în cadrul 
unui mix de transport sustenabil; solicită, 
în consecință, Comisiei și autorităților din 
statele membre să faciliteze finalizarea 
procesului de liberalizare a transportului 
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în regim de cabotaj, în vederea reducerii 
distanțelor parcurse fără încărcătură;

Or. en

Amendamentul 27
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța primordială a 
transportului rutier și a îmbunătățirii 
drumurilor pentru conectivitate și 
competitivitatea întreprinderilor 
regionale; subliniază în special 
importanța legăturilor rutiere pentru 
dezvoltarea economică a regiunilor 
periferice și ultraperiferice; solicită o 
interconectare îmbunătățită și sustenabilă 
a rețelelor rutiere și feroviare, sub forma 
mai multor puncte de transbordare a 
mărfurilor;

Or. de

Amendamentul 28
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța combustibililor 
alternativi (de exemplu, gazul natural, 
biometanul) pentru instituirea unei 
mobilități sustenabile pe scară largă;
pledează pentru dezvoltarea 
infrastructurilor necesare pentru livrarea 
unor astfel de combustibili și pentru o 
distribuție geografic armonizată a 
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punctelor de alimentare, inclusiv în 
perspectiva dezvoltării unei rețele de 
alimentare industrială;

Or. it

Amendamentul 29
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia act de faptul că liberalizarea 
transporturilor feroviare este corelată cu 
provocarea reprezentată de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
ansamblul sectorului transporturilor, 
precum și cu cea reprezentată de 
promovarea dezvoltării regionale; ia act, 
cu toate acestea, de faptul că printre 
efectele neintenționate ale liberalizării nu 
ar trebui să se regăsească scăderea 
competitivității transporturilor feroviare 
în comparație cu cele rutiere și că trebuie 
să se acorde atenția cuvenită garantării 
faptului că regiunile periferice nu își 
pierd conectivitatea feroviară;

6. ia act de faptul că liberalizarea este 
necesară pentru sporirea eficacității 
transporturilor feroviare, pentru 
îmbunătățirea competitivității sale în 
raport cu transportul rutier și pentru 
majorarea ponderii sale în cadrul 
transportului public de persoane și al 
transportului de mărfuri pe distanță 
lungă, în concordanță cu obiectivul 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
în ansamblul sectorului transporturilor ia 
act, de asemenea, de faptul că 
liberalizarea este necesară și în scopul 
sporirii eficienței economice a 
transportului feroviar și atractivității sale 
în context pecuniar, pentru clienții care, 
adesea, sunt autoritățile publice 
regionale;

Or. cs

Amendamentul 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia act de faptul că liberalizarea ia act de faptul că liberalizarea 
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transporturilor feroviare este corelată cu 
provocarea reprezentată de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
ansamblul sectorului transporturilor, 
precum și cu cea reprezentată de 
promovarea dezvoltării regionale; ia act, 
cu toate acestea, de faptul că printre 
efectele neintenționate ale liberalizării nu 
ar trebui să se regăsească scăderea 
competitivității transporturilor feroviare 
în comparație cu cele rutiere și că trebuie 
să se acorde atenția cuvenită garantării 
faptului că regiunile periferice nu își pierd 
conectivitatea feroviară;

transporturilor feroviare este corelată cu 
provocarea reprezentată de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
ansamblul sectorului transporturilor, 
precum și cu cea reprezentată de 
promovarea dezvoltării regionale; ia act că 
liberalizarea nu trebuie să influențeze 
competitivitatea transporturilor feroviare 
față de cele rutiere și că este necesară o 
atenție deosebită garantării faptului că 
regiunile periferice nu își pierd 
conectivitatea feroviară.

Or. ro

Amendamentul 31
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia act de faptul că liberalizarea 
transporturilor feroviare este corelată cu 
provocarea reprezentată de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
ansamblul sectorului transporturilor, 
precum și cu cea reprezentată de 
promovarea dezvoltării regionale; ia act, cu 
toate acestea, de faptul că printre efectele 
neintenționate ale liberalizării nu ar trebui 
să se regăsească scăderea competitivității 
transporturilor feroviare în comparație cu 
cele rutiere și că trebuie să se acorde 
atenția cuvenită garantării faptului că 
regiunile periferice nu își pierd
conectivitatea feroviară;

6. ia act de faptul că liberalizarea 
transporturilor feroviare este corelată cu 
provocarea reprezentată de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
ansamblul sectorului transporturilor, 
precum și cu cea reprezentată de 
promovarea dezvoltării regionale; ia act, cu 
toate acestea, de faptul că printre efectele 
neintenționate ale liberalizării nu ar trebui 
să se regăsească scăderea competitivității 
transporturilor feroviare în comparație cu 
cele rutiere și că trebuie să se acorde 
atenția cuvenită garantării faptului că 
regiunile periferice își îmbunătățesc 
conectivitatea feroviară;

Or. en
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Amendamentul 32
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia act de faptul că liberalizarea 
transporturilor feroviare este corelată cu 
provocarea reprezentată de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
ansamblul sectorului transporturilor, 
precum și cu cea reprezentată de 
promovarea dezvoltării regionale; ia act, 
cu toate acestea, de faptul că printre 
efectele neintenționate ale liberalizării nu 
ar trebui să se regăsească scăderea 
competitivității transporturilor feroviare în 
comparație cu cele rutiere și că trebuie să 
se acorde atenția cuvenită garantării 
faptului că regiunile periferice nu își pierd 
conectivitatea feroviară;

6. ia act de faptul că deși liberalizarea 
transporturilor feroviare este corelată cu 
provocarea reprezentată de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
ansamblul sectorului transporturilor, 
precum și cu cea reprezentată de 
promovarea dezvoltării regionale, ea nu 
trebuie să aibă drept consecință 
neintenționată scăderea competitivității 
transporturilor feroviare în comparație cu 
cele rutiere; din această cauză, consideră
că trebuie să se acorde atenția cuvenită 
garantării faptului că regiunile periferice nu 
își pierd conectivitatea feroviară;

Or. fr

Amendamentul 33
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia act de faptul că liberalizarea 
transporturilor feroviare este corelată cu 
provocarea reprezentată de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
ansamblul sectorului transporturilor, 
precum și cu cea reprezentată de 
promovarea dezvoltării regionale; ia act, cu 
toate acestea, de faptul că printre efectele 
neintenționate ale liberalizării nu ar trebui 
să se regăsească scăderea competitivității 
transporturilor feroviare în comparație cu 
cele rutiere și că trebuie să se acorde 

6. ia act de faptul că liberalizarea 
transporturilor feroviare este corelată cu 
provocarea reprezentată de reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
ansamblul sectorului transporturilor, 
precum și cu cea reprezentată de 
promovarea dezvoltării regionale; ia act, cu 
toate acestea, de faptul că printre efectele 
neintenționate ale liberalizării nu ar trebui 
să se regăsească scăderea competitivității 
transporturilor feroviare în comparație cu 
cele rutiere și că trebuie să se acorde 
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atenția cuvenită garantării faptului că 
regiunile periferice nu își pierd 
conectivitatea feroviară;

atenția cuvenită garantării faptului că 
regiunile periferice nu își pierd 
conectivitatea feroviară; subliniază, de 
asemenea, necesitatea unei mai bune 
protecții a consumatorilor în domeniul 
transportului feroviar, în special pentru a 
garanta informarea în suficientă măsură 
a acestora în privința căilor legale de atac 
și de desdăunare în caz de călătorie cu 
trenul cu întârzieri de lungă durată;

Or. de

Amendamentul 34
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța pe care o au 
transporturile maritime de mică distanță
ca mod sustenabil de transport ce ar putea 
îmbunătăți în același timp conectivitatea și 
dezvoltarea regiunilor periferice și 
ultraperiferice;

7. subliniază importanța dezvoltării 
transporturilor maritime la mică distanță 
printr-o utilizare mai echilibrată din 
punct de vedere geografic a porturilor 
maritime, care ar contribui la reducerea 
drastică a transportului rutier, în special 
în zonele montane fragile supuse unor 
riscuri grave, sau care au fost deja 
afectate din punct de vedere ambiental, 
cum sunt Alpii și, în același timp, a 
îmbunătățirii conectivității și dezvoltării 
regiunilor periferice și ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 35
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța pe care o au 7. subliniază, în termeni generali, rolul 



PE438.466v01-00 22/25 AM\803673RO.doc

RO

transporturile maritime de mică distanță ca 
mod sustenabil de transport ce ar putea 
îmbunătăți în același timp conectivitatea și 
dezvoltarea regiunilor periferice și 
ultraperiferice;

central al transportului multimodal și, în 
special, al transportului pe apă, ca 
modalitate de transport sustenabilă și 
neagresivă în raport cu mediul;
subliniază, în mod specific, importanța pe 
care o au transporturile maritime la mică 
distanță ca mod sustenabil de transport ce 
ar putea îmbunătăți în același timp 
conectivitatea și dezvoltarea regiunilor 
periferice și ultraperiferice;

Or. de

Amendamentul 36
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază importanța pe care o au 
transporturile maritime de mică distanță ca 
mod sustenabil de transport ce ar putea 
îmbunătăți în același timp conectivitatea și 
dezvoltarea regiunilor periferice și 
ultraperiferice;

7. subliniază importanța pe care o au 
transporturile maritime la mică 
distanță,precum și traficul de apă dulce, 
pe cursuri de apă și lacuri, ca mod 
sustenabil de transport ce ar putea 
îmbunătăți în același timp conectivitatea și 
dezvoltarea regiunilor periferice și 
ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a plasa 
proiectele privind transportul maritim pe 
distanțe mici și autostrăzile maritime într-
un context mai larg, care să cuprindă și 
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țările aparținând mediului geografic 
imediat al Europei; relevă faptul că, în 
acest scop, trebuie realizată o mai bună 
sinergie între politica regională, politica 
de dezvoltare și politica din domeniul 
transporturilor;

Or. fr

Amendamentul 38
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. sprijină dezvoltarea și introducerea 
unei modalități de gestionare sustenabilă 
a mobilității, prin promovarea și 
dezvoltarea unui sistem descentralizat de 
consum și producție, pentru a evita 
transporturile inutile și ineficace;

Or. fr

Amendamentul 39
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște faptul că aeroporturile 
regionale joacă un rol crucial pentru 
dezvoltarea regiunilor periferice și 
ultraperiferice prin creșterea conectivității 
lor cu nodurile de transport; consideră 
deosebit de utilă aplicarea unor soluții 
intermodale în situațiile în care acest 
lucru este posibil; este de părere că 
legăturile feroviare (de mare viteză) dintre 
aeroporturi oferă o ocazie optimă pentru 

8. consideră că se impune cu necesitate 
asigurarea unor modalități de transport 
sustenabile , prin recurgerea la soluții 
intermodale; este de părere că legăturile 
feroviare și intermodale dintre platforme
oferă o ocazie optimă pentru crearea unor 
legături durabile între diferite moduri de 
transport, în special în regiunile periferice 
și ultraperiferice.
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crearea unor legături durabile între diferite 
moduri de transport.

Or. fr

Amendamentul 40
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște faptul că aeroporturile 
regionale joacă un rol crucial pentru 
dezvoltarea regiunilor periferice și 
ultraperiferice prin creșterea conectivității 
lor cu nodurile de transport; consideră 
deosebit de utilă aplicarea unor soluții 
intermodale în situațiile în care acest lucru 
este posibil; este de părere că legăturile 
feroviare (de mare viteză) dintre 
aeroporturi oferă o ocazie optimă pentru 
crearea unor legături durabile între diferite 
moduri de transport.

8. recunoaște faptul că aeroporturile 
regionale joacă un rol crucial pentru 
dezvoltarea regiunilor periferice și 
ultraperiferice prin creșterea conectivității 
lor cu nodurile de transport; consideră 
deosebit de utilă aplicarea unor soluții 
intermodale în situațiile în care acest lucru 
este posibil si identificarea de soluții 
financiare inovatoare care sa facă 
posibila modernizarea acestor 
aeroporturi; este de părere că legăturile 
feroviare (de mare viteză) dintre 
aeroporturi oferă o ocazie optimă pentru 
crearea unor legături durabile între diferite 
moduri de transport.

Or. ro

Amendamentul 41
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să continue să aplice 
în mod consecvent principiul „co-
modalității”, definit în cuprinsul reviziei 
intermediare a Cărții albe privind 
transporturile, elaborată de Comisia 
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Europeană în 2001, în vederea 
îmbunătățirii conectivității globale a 
transporturilor la nivelul regiunilor, care 
constituie o condiție esențială pentru 
dezvoltarea acestora; adoptă această 
opinie deoarece consideră că nu există 
decât un singur sector al transporturilor, 
sau o cerere unică de servicii de transport, 
și că provocarea cu care se confruntă 
politicile publice este aceea de a crea 
condiții echitabile pentru diversele 
modalități de transport, astfel ca fiecare 
dintre ele să poată contribui, cu 
avantajele sale specifice, la consolidarea 
sistemului în ansamblul său, în timp ce 
acordarea unui tratament preferențial 
unei anumite modalități de transport în 
dauna celorlalte conduce la inegalități și 
ineficiență;

Or. cs

Amendamentul 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea consultărilor și 
discuțiilor purtate cu privire la aspectele 
specifice ale transporturilor cu care se 
confruntă regiunile formate din 
arhipelaguri.

Or. fr


