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Amendamentul 1
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor;

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE nu 
ar trebui să favorizeze creșterea traficului, 
ci ar trebui să sprijine dezvoltarea 
regională echilibrată, coeziunea teritorială
și să respecte obiectivele de conservare a 
biodiversității și de luptă împotriva 
schimbărilor climatice;

Or. fr

Amendamentul 2
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor;

1. este convins că sectorul transporturilor 
și, în special, infrastructurile de transport 
influențează dezvoltarea economică și 
socială a țării și încurajează guvernele 
din toate țările să investească în acest 
sector;

observă faptul că există mari discrepanțe în 
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ceea ce privește infrastructura de transport 
și accesibilitatea geografică între regiunile 
din estul și din vestul Uniunii Europene, pe 
de o parte, și între regiunile centrale și 
regiunile periferice, pe de altă parte, 
discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor;

Or. lt

Amendamentul 3
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor;

1. este convins că sectorul transporturilor 
și, în special, infrastructurile de transport 
influențează dezvoltarea economică și 
socială a țării și încurajează guvernele 
din toate țările să investească în acest 
sector; observă faptul că există mari 
discrepanțe în ceea ce privește 
infrastructura de transport și accesibilitatea 
geografică între regiunile din estul și din 
vestul Uniunii Europene, pe de o parte, și 
între regiunile centrale și regiunile 
periferice, pe de altă parte, discrepanțe care 
trebuie abordate; consideră că sistemul de 
transport al UE ar trebui să sprijine 
dezvoltarea regională echilibrată și 
coeziunea teritorială, ceea ce va ajuta la 
crearea unui spațiu european unic al 
transporturilor;

Or. lt

Amendamentul 4
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor;

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie eliminate 
treptat în vederea unei bune infrastructuri 
de transport pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene; consideră că sistemul de 
transport al UE ar trebui să sprijine 
dezvoltarea regională echilibrată și 
coeziunea teritorială, ceea ce va ajuta la 
crearea unui spațiu european unic al 
transporturilor;

Or. ro

Amendamentul 5
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor;

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale, periferice și ultraperiferice, pe de 
altă parte, discrepanțe care trebuie 
abordate; consideră că sistemul de 
transport al UE ar trebui să sprijine 
dezvoltarea regională echilibrată și 
coeziunea teritorială, ceea ce va ajuta la 
crearea unui spațiu european unic al 
transporturilor;

Or. fr
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Amendamentul 6
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor;

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor; reamintește 
importanța instrumentelor politicii 
transporturilor pentru reducerea
deficitului de accesibilitate și 
îmbunătățirea poziției concurențiale a 
regiunilor ultraperiferice, fie din punctul 
de vedere al accesului pe piața internă și 
pe cea externă alături de țările vecine, fie 
în raport cu propriile zone interne, 
dezvoltând potențialul aeroporturilor 
regionale și legăturile maritime 
intraeuropene și intereuropene;

Or. pt

Amendamentul 7
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 

1. observă faptul că există mari discrepanțe 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport și accesibilitatea geografică între 
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regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor;

regiunile din estul și din vestul Uniunii 
Europene, pe de o parte, și între regiunile 
centrale și regiunile periferice, pe de altă 
parte, discrepanțe care trebuie abordate; 
consideră că sistemul de transport al UE ar 
trebui să sprijine dezvoltarea regională 
echilibrată și coeziunea teritorială, ceea ce 
va ajuta la crearea unui spațiu european 
unic al transporturilor; subliniază faptul că 
îmbunătățirea accesibilității și facilităților 
infrastructurale va contribui la creșterea 
competitivității regiunilor și, astfel, la 
competitivitatea externă a întregii UE;
consideră că o consolidare a cooperării în 
sectorul transporturilor va juca un rol 
decisiv, ajutând toate regiunile să devină 
mai puternice din punct de vedere 
economic și mai atractive din punct de 
vedere al investițiilor directe;

Or. ro

Amendamentul 8
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că accesibilitatea 
joacă un rol esențial în contextul 
dezvoltării regiunilor ultraperiferice și 
impune adesea existența unei complexe 
rețele interne și externe de servicii de 
transport maritim și aerian, creând 
condiții de mobilitate și accesibilitate 
dificile în regiunile ultraperiferice care nu 
dispun de o alternativă pentru transportul 
aerian sau maritim și trebuie, în plus, să 
facă față majorării prețurilor 
transportului, care implică în sine 
repercusiuni negative în domeniul 
economic și social;

Or. pt
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Amendamentul 9
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că trebuie acordată o mai 
mare atenție utilizării infrastructurii de 
transport (măsurată prin volumul de 
trafic), sprijinită prin fonduri europene; 
consideră că, pe viitor, nu doar proiectele 
noi sau de modernizare a infrastructurii 
de transport ar trebui sprijinite din 
fonduri europene, ci și repararea 
principalelor autostrăzi existente, aflate 
într-o stare proastă de funcționare, ca 
rezultat al unor deteriorări, și pe care se 
produc accidente frecvente ce provoacă 
blocaje majore în sistemul de transport 
european;

Or. en

Amendamentul 10
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; consideră că este nevoie de noi 
instrumente de finanțare pentru sectorul 
transporturilor; solicită statelor membre să 
asigure o finanțare națională suficientă în 
planificarea lor bugetară și să asigure 
capacități suficiente de elaborare și 
executare a proiectelor;

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; solicită statelor membre să 
asigure o finanțare națională suficientă în 
planificarea lor bugetară și să asigure 
capacități suficiente de elaborare și 
executare a proiectelor;
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Or. en

Amendamentul 11
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; consideră că este nevoie de noi 
instrumente de finanțare pentru sectorul 
transporturilor; solicită statelor membre să 
asigure o finanțare națională suficientă în 
planificarea lor bugetară și să asigure 
capacități suficiente de elaborare și 
executare a proiectelor;

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; consideră că este nevoie de noi 
instrumente de finanțare pentru sectorul 
transporturilor; solicită statelor membre să 
asigure o finanțare națională și regională 
suficientă în planificarea lor bugetară și să 
asigure capacități suficiente de elaborare și 
executare a proiectelor;

Or. pt

Amendamentul 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; consideră că este nevoie de noi 
instrumente de finanțare pentru sectorul 
transporturilor; solicită statelor membre să 
asigure o finanțare națională suficientă în
planificarea lor bugetară și să asigure 
capacități suficiente de elaborare și 
executare a proiectelor;

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; consideră că este nevoie de noi 
instrumente de finanțare pentru sectorul 
transporturilor care să conducă atât la 
susținerea acestui sector, cât și la 
realizarea coeziunii teritoriale; solicită 
statelor membre să asigure o finanțare 
națională suficientă în planificarea lor 
bugetară și să asigure capacități suficiente 
de elaborare și executare a proiectelor;
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Or. ro

Amendamentul 13
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; consideră că este nevoie de noi 
instrumente de finanțare pentru sectorul 
transporturilor; solicită statelor membre să 
asigure o finanțare națională suficientă în 
planificarea lor bugetară și să asigure 
capacități suficiente de elaborare și 
executare a proiectelor;

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; consideră că este nevoie de noi 
instrumente de finanțare pentru sectorul 
transporturilor, însă nu în detrimentul 
obiectivelor și al resurselor politicii de 
coeziune; solicită statelor membre să 
asigure o finanțare națională suficientă în 
planificarea lor bugetară și să asigure 
capacități suficiente de elaborare și 
executare a proiectelor;

Or. en

Amendamentul 14
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; consideră că este nevoie de noi 
instrumente de finanțare pentru sectorul 
transporturilor; solicită statelor membre să 
asigure o finanțare națională suficientă în 
planificarea lor bugetară și să asigure 
capacități suficiente de elaborare și 
executare a proiectelor;

2. subliniază rolul pe care îl are politica de 
coeziune în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; atrage atenția asupra lipsei de 
resurse financiare în mai multe state 
membre; consideră că este nevoie de noi 
instrumente de finanțare pentru sectorul 
transporturilor; solicită statelor membre să 
asigure o finanțare națională suficientă în 
planificarea lor bugetară și să asigure 
capacități suficiente de elaborare și 
executare a proiectelor; insistă asupra 
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faptului că creșterea cofinanțării UE 
pentru proiectele de infrastructură de 
transport în regiunile de convergență 
poate contribui la îmbunătățirea 
absorbției suportului comunitar;

Or. ro

Amendamentul 15
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește recomandarea Comisiei 
de a utiliza fondurile din cadrul politicii 
de coeziune într-un mod mai eficient din 
punctul de vedere al folosirii resurselor și 
de a acorda prioritate proiectelor de 
transport care sporesc sustenabilitatea și 
care fac parte din strategiile de transport 
integrate existente;

Or. en

Amendamentul 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește faptul că rețelele de 
transport joacă un rol-cheie în politicile 
de amenajare teritorială; constată că 
marile infrastructuri de transport, precum 
liniile de cale ferată de mare viteză, 
contribuie la deschiderea regiunilor și 
sunt, de asemenea, o pârghie importantă 
pentru dezvoltarea rețelelor locale; 
subliniază importanța punerii în aplicare 
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a proiectelor teritoriale concrete în 
elaborarea acestor mari infrastructuri, 
asociind un număr cât mai mare de 
parteneri (autorități locale, regionale și 
naționale, actori privați și societatea 
civilă);

Or. fr

Amendamentul 17
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește rolul esențial al politicii 
regionale în repartizarea necesară 
dezvoltării echilibrate a transporturilor în 
Europa, asigurând investiții regionale în 
infrastructură în funcție de nivelul de 
bogăție al regiunilor respective; 
subliniază importanța menținerii celei 
mai mari părți a finanțării pentru 
infrastructuri în cadrul politicii de 
coeziune;

Or. fr

Amendamentul 18
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită să se asigure faptul că 
programele Uniunii de cooperare 
interregională beneficiază de o vizibilitate 
și o finanțare adecvate, întrucât fac parte 
integrantă din politica de coeziune a UE, 
joacă un rol important în punerea în 
aplicare a politicii Uniunii referitoare la 
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strategiile macroregionale și ajută statele 
membre ale Uniunii să depășească cu 
eficacitate provocările comune, cum ar fi 
garantarea celor mai bune legături de 
transport;

Or. lt

Amendamentul 19
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. își exprimă dezacordul față de crearea
Instrumentului pentru interconectare în 
Europa în forma propusă; consideră că 
politica de coeziune este instrumentul
potrivit pentru finanțarea proiectelor de 
infrastructură în statele membre ale UE 
mai puțin dezvoltate; este convins că 
finanțarea proiectelor-cheie de 
infrastructură trebuie să rămână 
responsabilitatea principală a statelor 
membre, respectiv a pieței, în asociere cu 
sectorul privat; 

Or. cs

Amendamentul 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că serviciile de 
transport urban se supun principiului 
subsidiarității; atrage atenția, cu toate 
acestea, asupra faptului că finanțarea, 
cooperarea și coordonarea la nivel 
european ar permite autorităților locale să 

3. subliniază faptul că serviciile de 
transport urban se supun principiului 
subsidiarității; atrage atenția, cu toate 
acestea, asupra faptului că finanțarea, 
cooperarea și coordonarea la nivel 
european ar permite autorităților locale să 
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facă față provocărilor cu care se confruntă; 
evidențiază importanța cooperării 
interregionale și transfrontaliere în 
vederea dezvoltării rețelelor de transport;

facă față provocărilor cu care se confruntă, 
promovând o creștere favorabilă 
incluziunii și o mai bună coeziune socială 
printr-o dezvoltare integrată a 
transporturilor urbane, periurbane și 
rurale;

Or. fr

Amendamentul 21
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că serviciile de 
transport urban se supun principiului 
subsidiarității; atrage atenția, cu toate 
acestea, asupra faptului că finanțarea, 
cooperarea și coordonarea la nivel 
european ar permite autorităților locale să 
facă față provocărilor cu care se confruntă; 
evidențiază importanța cooperării 
interregionale și transfrontaliere în vederea 
dezvoltării rețelelor de transport;

3. subliniază faptul că serviciile de 
transport urban se supun principiului 
subsidiarității; atrage atenția, cu toate 
acestea, asupra faptului că finanțarea, 
cooperarea și coordonarea la nivel 
european ar permite autorităților locale să 
facă față provocărilor cu care se confruntă; 
evidențiază importanța cooperării 
interregionale și transfrontaliere în vederea 
dezvoltării rețelelor de transport; insistă 
asupra identificării soluțiilor de reducere 
a consumului de carburanți pentru 
transportul la nivel local, prin utilizarea 
noilor tehnologii inteligente și 
nepoluante;

Or. ro

Amendamentul 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că macroregiunile și 
strategiile favorabile dezvoltării acestora 
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pot juca un rol mai activ în punerea în 
aplicare a unei politici coerente, eficace și 
durabile de transport;

Or. bg

Amendamentul 23
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește necesitatea diseminării 
„celor mai bune practici” în materie de 
transporturi, pentru a încuraja o abordare 
inovatoare și durabilă a transporturilor în 
mediul urban, periurban și rural;

Or. fr

Amendamentul 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește importanța elaborării, 
planificării și punerii în aplicare a unor 
strategii comune la nivel transfrontalier 
în ceea ce privește infrastructura de 
transport, indiferent dacă vizează 
coridoarele majore de transport de marfă 
și rețelele transeuropene de transport sau 
pur și simplu planificarea regională, 
locală și urbană a transporturilor în 
funcție de zonele locuite și de populații; 
subliniază, în acest sens, importanța 
cooperării teritoriale europene pentru a 
realiza aceste strategii coordonate și 
urgența unor investiții transfrontaliere; 
solicită ca orice coordonare 
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macroregională să includă în strategia sa 
o reflecție aprofundată privind integrarea 
transporturilor pentru a realiza o 
veritabilă coeziune socială și teritorială;

Or. fr

Amendamentul 25
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3 a. consideră că o rețea de transport 
eficientă la nivel european necesită 
eforturi financiare substanțiale și pentru 
aceasta trebuie să existe surse de 
finanțare diversificate, atât publice, cât și 
private; solicită, în acest sens,
accentuarea importanței parteneriatelor 
de tip public-privat; consideră că BEI 
trebuie să se implice mai mult în cadrul 
finanțării infrastructurilor TEN-T;

Or. ro

Amendamentul 26
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că cetățenii și 
întreprinderile din UE sunt beneficiarii 
direcți ai unui spațiu european unic al 
transporturilor, care are drept obiectiv 
reducerea timpului, a resurselor alocate 
transportului de mărfuri și de călători și o 
integrare mai strânsă a piețelor;

Or. ro
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Amendamentul 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că multe orașe sunt 
afectate de aglomerație și de poluarea 
fonică și a aerului; consideră, în aceste 
condiții, că orașele pot aduce o contribuție 
majoră la combaterea schimbărilor 
climatice cu ajutorul unor sisteme 
inteligente de transport public local și 
printr-o planificare durabilă a cartierelor 
urbane, care să includă construirea de piste 
pentru biciclete; solicită îmbunătățirea 
posibilităților de transport între orașe și 
zonele rurale;

4. subliniază faptul că multe zone urbane
sunt afectate de aglomerație și de poluarea 
fonică și a aerului; consideră, în aceste 
condiții, că zonele urbane pot aduce o 
contribuție majoră la combaterea 
schimbărilor climatice cu ajutorul unor 
sisteme inteligente de transport public local 
și printr-o planificare durabilă a cartierelor 
urbane, care să includă construirea de piste 
pentru biciclete; solicită îmbunătățirea 
posibilităților de transport între zonele 
urbane, periurbane și rurale;

Or. fr

Amendamentul 28
Richard Seeber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că multe orașe sunt 
afectate de aglomerație și de poluarea 
fonică și a aerului; consideră, în aceste 
condiții, că orașele pot aduce o contribuție 
majoră la combaterea schimbărilor 
climatice cu ajutorul unor sisteme 
inteligente de transport public local și 
printr-o planificare durabilă a cartierelor 
urbane, care să includă construirea de piste 
pentru biciclete; solicită îmbunătățirea 
posibilităților de transport între orașe și 
zonele rurale;

4. subliniază faptul că multe orașe sunt 
afectate de aglomerație și de poluarea 
fonică și a aerului; consideră, în aceste 
condiții, că orașele pot aduce o contribuție 
majoră la combaterea schimbărilor 
climatice cu ajutorul unor sisteme 
inteligente de transport public local și 
printr-o planificare durabilă a cartierelor 
urbane, care să includă construirea de piste 
pentru biciclete; solicită îmbunătățirea 
posibilităților de transport între orașe și 
zonele rurale; consideră că aspectele 
legate de protecția mediului și a sănătății 
trebuie plasate deasupra intereselor pieței 
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interne;

Or. de

Amendamentul 29
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că multe orașe sunt 
afectate de aglomerație și de poluarea 
fonică și a aerului; consideră, în aceste 
condiții, că orașele pot aduce o contribuție 
majoră la combaterea schimbărilor 
climatice cu ajutorul unor sisteme 
inteligente de transport public local și 
printr-o planificare durabilă a cartierelor 
urbane, care să includă construirea de piste 
pentru biciclete; solicită îmbunătățirea 
posibilităților de transport între orașe și 
zonele rurale;

4. subliniază faptul că multe orașe sunt 
afectate de aglomerație și de poluarea 
fonică și a aerului; consideră, în aceste 
condiții, că orașele pot aduce o contribuție 
majoră la combaterea schimbărilor 
climatice cu ajutorul unor sisteme 
inteligente de transport public local și 
printr-o planificare durabilă a cartierelor 
urbane, care să includă construirea de piste 
pentru biciclete; solicită îmbunătățirea 
posibilităților de transport între orașe și 
zonele rurale; reamintește faptul că 
traficul aglomerat din zonele urbane și 
periurbane implică costuri mai mari de 
consum de carburanți și creșterea 
emisiilor poluante;

Or. ro

Amendamentul 30
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. pune din nou în discuție problematica 
combaterii schimbărilor climatice, în 
special chestiunea referitoare la directiva 
privind integrarea, în sistemul comunitar 
de comercializare a cotelor de emisii, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră care 
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provin din aviația civilă, precum și 
extinderea previzibilă a acestei directive la 
sectorul transporturilor maritime, ceea ce 
poate antrena creșterea costurilor directe 
și indirecte asociate sectorului 
transporturilor, o evoluție determinantă 
pentru fluxul de pasageri și de mărfuri în 
regiunile ultraperiferice;

Or. pt

Amendamentul 31
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitățile speciale ale 
insulelor în ceea ce privește conexiunile 
continentale eficiente și aplicarea 
principiului echivalentului de transport, 
particularitățile regiunilor ultraperiferice 
și importanța capitală a transportului 
maritim pe distanțe scurte și a căilor 
navigabile interioare ca domenii în care 
există potențial neutilizat pentru 
dezvoltarea suplimentară a pieței interne 
și realizarea obiectivelor politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 32
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră importantă stabilirea unor 
planuri alternative de transport inter-
regional de persoane și de mărfuri pentru 
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situații de criză provocate de dezastre 
naturale;

Or. ro

Amendamentul 33
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că transformarea porturilor 
în adevărate huburi comodale pentru 
modurile de transport terestre și pe apă va 
conduce la apariția unor platforme de 
afaceri regionale care pe lângă funcțiile 
lor logistice vor deveni o locație ideală în 
regiunile respective pentru întreprinderi și 
pentru industriile care doresc să fie 
aproape de piață și coridoarele europene 
de transport maritim;

Or. ro

Amendamentul 34
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că potențialul de transport 
al căilor navigabile interioare nu este pe 
deplin utilizat și acestea au un rol din ce 
în ce mai important de jucat în ceea ce 
privește conectarea mărilor și a regiunilor 
europene, precum și în dezvoltarea 
regiunilor hinterland;

Or. ro
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Amendamentul 35
Vilja Savisaar-Toomast

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de faptul că industria navală are 
un rol important de jucat în conectarea 
părților estice și vestice și a regiunilor 
centrale și periferice ale UE; solicită 
garantarea faptului că, în timp ce sunt 
urmate inițiativele privind reducerea 
emisiilor (gaze cu efect de seră, sulf etc.), 
regresul modal este evitat.

Or. en

Amendamentul 36
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea consolidării 
principiului „continuității teritoriale”, 
îndeosebi în ceea ce privește insulele, 
regiunile montane și regiunile 
ultraperiferice, prin adoptarea legislației 
comunitare și consolidarea efortului 
financiar destinat acestor regiuni, cu 
scopul de a limita izolarea.

Or. fr


