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Amendamentul 1
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi a regiunilor periferice și insulare, care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între o regiune și restul 
Europei;

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi cea a regiunilor ultraperiferice,
periferice și insulare, care se confruntă cu 
handicapuri de ordin geografic; ia act de 
importanța aeroporturilor, în special a 
aeroporturilor regionale, care uneori 
reprezintă singura legătură efectivă între o 
regiune și restul Europei;

Or. fr

Amendamentul 2
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar
fi a regiunilor periferice și insulare, care 
se confruntă cu handicapuri de ordin 

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la realizarea
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic și că ar trebui acordată 
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geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între o regiune și restul 
Europei;

prioritate îmbunătățirii intermodalității în 
vederea atingerii acestui obiectiv; ia act de 
importanța aeroporturilor, în special a 
aeroporturilor regionale, care uneori 
reprezintă singura legătură efectivă între o 
regiune și restul Europei;

Or. en

Amendamentul 3
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi a regiunilor periferice și insulare, care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între o regiune și restul 
Europei;

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi a regiunilor periferice sau insulare sau a 
zonelor centrale care nu sunt conectate la 
principalele linii de transport și care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic; salută posibilitatea încheierii de
acorduri de parteneriat cu sprijinul 
autorităților naționale și regionale și al 
companiilor aeriene; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între o regiune și restul 
Europei;

Or. it

Amendamentul 4
Rosa Estaràs Ferragut



AM\887668RO.doc 5/29 PE478.609v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi a regiunilor periferice și insulare, care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între o regiune și restul 
Europei;

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția esențială a acestora la 
asigurarea coeziunii teritoriale, economice 
și sociale, atât în statele membre, cât și în
Uniune, prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public sau cele care ar putea fi 
adoptate în viitor ar trebui să fie 
justificate pentru a garanta accesibilitatea 
regiunilor, în special a regiunilor periferice 
și insulare, în care o organizare adecvată a 
legăturilor aeriene trebuie să permită 
depășirea handicapurilor de ordin 
geografic inerente acestor regiuni; ia act 
de importanța aeroporturilor, în special a 
aeroporturilor regionale, care uneori 
reprezintă singura legătură efectivă între o 
regiune și restul Europei; în mod evident, 
în contextul actual al crizei economice și 
având în vedere necesitatea aplicării unor 
politici de consolidare fiscală, trebuie 
găsit un echilibru adecvat între cerințele 
de competitivitate și de echilibru financiar 
ale fiecărui aeroport și necesitățile sociale 
și teritoriale care trebuie satisfăcute;

Or. es

Amendamentul 5
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
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în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi a regiunilor periferice și insulare, care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între o regiune și restul 
Europei;

în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea și continuitatea 
teritorială a regiunilor, cum ar fi a 
regiunilor periferice, ultraperiferice și 
insulare, care se confruntă cu handicapuri 
de ordin geografic, în special din cauza 
îndepărtării; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între o regiune și restul 
Europei;

Or. pt

Amendamentul 6
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi a regiunilor periferice și insulare, care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între o regiune și restul 
Europei;

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi a regiunilor periferice și insulare, care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, care uneori reprezintă 
singura legătură efectivă între o regiune și 
restul Europei;

Or. de

Amendamentul 7
Salvatore Caronna
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Proiect de aviz 
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi a regiunilor periferice și insulare, care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între o regiune și restul 
Europei;

1. subliniază importanța aeroporturilor 
regionale în contextul transportului aerian 
și contribuția acestora la asigurarea 
coeziunii teritoriale, economice și sociale 
în Uniune prin conectarea regiunilor; 
subliniază că obligațiile existente privind 
serviciul public ar trebui menținute pentru 
a garanta accesibilitatea regiunilor, cum ar 
fi a regiunilor periferice și insulare, care se 
confruntă cu handicapuri de ordin 
geografic; ia act de importanța 
aeroporturilor, în special a aeroporturilor 
regionale, care uneori reprezintă singura 
legătură efectivă între regiuni;

Or. it

Amendamentul 8
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că și în regiunile cel 
mai puțin dezvoltate ale Europei, care nu 
beneficiază de rețele rutiere sau feroviare 
solide sunt necesare aeroporturi 
regionale; consideră că ar trebui asigurat 
un serviciu minim de transport aerian 
către capitalele naționale;

Or. en

Amendamentul 9
Giommaria Uggias
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Proiect de aviz 
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că proliferarea irațională a 
unor viitoare aeroporturi regionale nu ar 
răspunde criteriilor de eficiență și de 
sustenabilitate; încurajează, dimpotrivă, 
consolidarea legăturilor existente, în 
special în acele zone care prezintă 
dificultăți geografice (ca de exemplu 
insulele); salută, în acest sens, orice 
inițiativă care urmărește dezvoltarea 
rolului transportului public, inclusiv a 
celui rutier, în promovarea legăturilor; 

Or. it

Amendamentul 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este adesea 
decisivă pentru dezvoltarea turismului și 
fundamentală pentru transportul rapid al 
pasagerilor și al bunurilor;

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este adesea 
decisivă pentru dezvoltarea economiei
locale, a turismului și fundamentală pentru 
transportul rapid al pasagerilor și al 
bunurilor;

Or. ro

Amendamentul 11
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este adesea
decisivă pentru dezvoltarea turismului și 
fundamentală pentru transportul rapid al 
pasagerilor și al bunurilor;

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este, în orice 
caz, decisivă pentru dezvoltarea turismului 
și fundamentală pentru transportul rapid al 
pasagerilor și al bunurilor; în măsura în 
care turismul demonstrează o capacitate 
sporită de rezistență în fața crizei
economice, ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită oricărui element sau 
oricărei acțiuni de politică economică 
susceptibilă să îi stimuleze buna 
funcționare, așa cum se întâmplă în cazul 
transportului aerian și al infrastructurilor 
aeroportuare;

Or. es

Amendamentul 12
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este adesea 
decisivă pentru dezvoltarea turismului și 
fundamentală pentru transportul rapid al 
pasagerilor și al bunurilor;

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama de 
faptul că existența unor legături aeriene 
bune este adesea decisivă pentru 
dezvoltarea turismului și fundamentală 
pentru transportul rapid al pasagerilor și al 
bunurilor;

Or. de

Amendamentul 13
Salvatore Caronna
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Proiect de aviz 
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este adesea 
decisivă pentru dezvoltarea turismului și 
fundamentală pentru transportul rapid al 
pasagerilor și al bunurilor;

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama de 
faptul că existența unor legături aeriene 
bune este importantă pentru dezvoltarea 
turismului și pentru transportul rapid al 
pasagerilor și al bunurilor;

Or. it

Amendamentul 14
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este adesea 
decisivă pentru dezvoltarea turismului și 
fundamentală pentru transportul rapid al 
pasagerilor și al bunurilor;

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este adesea 
decisivă pentru dezvoltarea turismului și 
fundamentală pentru transportul rapid al 
pasagerilor și al bunurilor; recunoaște 
faptul că aeroporturile regionale 
reprezintă un factor important de creștere 
a mobilității și a conectivității inter-
regionale și contribuie la creșterea 
gradului de atractivitate al regiunilor;

Or. ro

Amendamentul 15
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este adesea 
decisivă pentru dezvoltarea turismului și 
fundamentală pentru transportul rapid al 
pasagerilor și al bunurilor;

2. solicită Comisiei, statelor membre și 
autorităților regionale să țină seama într-o 
măsură mai mare de faptul că existența 
unor legături aeriene bune este adesea 
decisivă pentru dezvoltarea turismului sau 
atragerea investitorilor și fundamentală 
pentru transportul rapid al pasagerilor și al 
bunurilor, aeroporturile fiind adevărate 
motoare pentru dezvoltarea economică a 
regiunilor;

Or. ro

Amendamentul 16
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. evidențiază rolul pe care îl joacă 
aeroporturile regionale ca punct central 
pentru grupurile de inovare prin 
diminuarea costurilor locale pentru 
întreprinderile nou-înființate din 
regiunile geografice îndepărtate;

Or. en

Amendamentul 17
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale pentru crearea de 
noi locuri de muncă, în special în regiunile 

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale pentru crearea de 
noi locuri de muncă, în special în regiunile 
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mai puțin dezvoltate sau dezavantajate; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
de a exploata mai eficient potențialul de 
locuri de muncă verzi;

mai puțin dezvoltate sau dezavantajate; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
de a exploata mai eficient potențialul de 
locuri de muncă verzi; regretă, cu toate 
acestea, numărul mare de locuri de 
muncă precare și impactul redus asupra 
pieței muncii la nivel local;

Or. en

Amendamentul 18
Giommaria Uggias

Proiect de aviz 
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale pentru crearea de 
noi locuri de muncă, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate sau dezavantajate; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
de a exploata mai eficient potențialul de 
locuri de muncă verzi;

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale pentru crearea de 
noi locuri de muncă, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate sau dezavantajate; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
de a exploata mai eficient potențialul de 
locuri de muncă verzi; subliniază, totuși,
faptul că trebuie garantată respectarea 
condițiilor de muncă ale personalului 
angajat în aceste aeroporturi și a 
standardelor minime de protecție, care 
deseori lipsesc acolo unde operează în 
special companiile low-cost;

Or. it

Amendamentul 19
Salvatore Caronna

Proiect de aviz 
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța economică a
aeroporturilor regionale pentru crearea de 

3. ia act de importanța economică pe care 
au dobândit-o, în ultimii ani,
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noi locuri de muncă, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate sau dezavantajate; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
de a exploata mai eficient potențialul de 
locuri de muncă verzi;

aeroporturile regionale în crearea de noi 
locuri de muncă, în special în regiunile mai 
puțin dezvoltate sau dezavantajate, dar în 
același timp subliniază faptul că 
persoanele angajate în acele aeroporturi, 
în societățile care oferă servicii sau în 
companiile aeriene care operează în 
cadrul acestora trebuie să beneficieze de 
condiții contractuale și salariale 
satisfăcătoare și corespunzătoare; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
de a exploata mai eficient potențialul de 
locuri de muncă verzi;

Or. it

Amendamentul 20
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale pentru crearea de 
noi locuri de muncă, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate sau dezavantajate; 
subliniază, în această privință, necesitatea
de a exploata mai eficient potențialul de 
locuri de muncă verzi;

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale pentru crearea de 
noi locuri de muncă, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate sau dezavantajate sau
în regiunile insulare; subliniază, în această 
privință, ca element colateral, 
oportunitatea de a exploata mai eficient 
potențialul noii viziuni asupra 
aeroporturilor, pentru crearea de locuri de 
muncă verzi;

Or. es

Amendamentul 21
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale pentru crearea de 
noi locuri de muncă, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate sau dezavantajate; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
de a exploata mai eficient potențialul de 
locuri de muncă verzi;

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale pentru crearea de 
noi locuri de muncă, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate sau dezavantajate;

Or. de

Amendamentul 22
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale pentru crearea de 
noi locuri de muncă, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate sau dezavantajate; 
subliniază, în această privință, necesitatea 
de a exploata mai eficient potențialul de 
locuri de muncă verzi;

3. subliniază importanța economică a 
aeroporturilor regionale în consolidarea 
statutului de poli de creștere economică a 
regiunilor europene; atrage atenția 
asupra oportunității creării de noi locuri 
de muncă, în special în regiunile mai puțin 
dezvoltate sau dezavantajate; subliniază, în 
această privință, necesitatea de a exploata 
mai eficient potențialul de locuri de muncă 
verzi;

Or. ro

Amendamentul 23
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama de factorii 

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama de factorii 
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meteorologici și de mediu atunci când iau o 
decizie cu privire la viitorul amplasament 
al unui aeroport;

meteorologici, teritoriali și de mediu când 
iau o decizie cu privire la viitorul 
amplasament al unui aeroport; subliniază 
importanța utilizării și modernizării 
structurilor existente înainte de a construi 
altele noi;

Or. en

Amendamentul 24
Giommaria Uggias

Proiect de aviz 
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama de factorii 
meteorologici și de mediu atunci când iau o 
decizie cu privire la viitorul amplasament 
al unui aeroport;

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama de factorii 
meteorologici și de mediu, precum și de 
criterii raționale atunci când iau o decizie 
cu privire la viitorul amplasament al unui 
aeroport;

Or. it

Amendamentul 25
Salvatore Caronna

Proiect de aviz 
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama de factorii 
meteorologici și de mediu atunci când iau 
o decizie cu privire la viitorul 
amplasament al unui aeroport;

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama de factorii 
meteorologici și de mediu în cazul în care 
un aeroport regional necesită renovarea
sau de extinderea a structurilor sale;

Or. it
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Amendamentul 26
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama de factorii 
meteorologici și de mediu atunci când iau o 
decizie cu privire la viitorul amplasament 
al unui aeroport;

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama, pe lângă
considerentele de natură economico-
financiară, și de factorii meteorologici și 
de mediu atunci când iau o decizie cu 
privire la viitorul amplasament al unui 
aeroport;

Or. es

Amendamentul 27
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama de factorii 
meteorologici și de mediu atunci când iau o 
decizie cu privire la viitorul amplasament 
al unui aeroport;

4. solicită statelor membre și autorităților 
regionale și locale să țină seama de factorii 
meteorologici și de mediu atunci când iau o 
decizie cu privire la viitorul amplasament 
al unui aeroport; atrage atenția asupra 
faptului că dezvoltarea transportului 
aerian trebuie să țină cont de obiectivele 
stabilite în strategia UE 2020; prin 
urmare recomandă aeroporturilor
reducerea cu 30 % a emisiilor de CO2 
generate de transportul aerian în întregul 
spațiu aerian al UE până în 2020;

Or. ro

Amendamentul 28
Michail Tremopoulos
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre 
aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile de transport în 
comun dintre aeroporturi, dat fiind că 
reprezintă o modalitate ideală de a 
soluționa unele dintre problemele legate de 
capacitatea aeroporturilor în cauză;

Or. en

Amendamentul 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare 
dintre aeroporturi, dat fiind că reprezintă 
o modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că 
aeroporturile regionale ar trebui integrate 
în cadrul rețelelor naționale și europene 
de transport, în special în cadrul rețelelor 
feroviare, pentru a soluționa unele dintre 
problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

Or. fr

Amendamentul 30
Salvatore Caronna

Proiect de aviz 
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre 
aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre 
aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză; consideră că o 
legătură mai bună între aeroporturile 
regionale și transportul feroviar sau cel 
local cu tramvaie poate avea un impact 
pozitiv din punctul de vedere al mediului, 
precum și în ceea ce privește 
raționalizarea transportului regional în 
ansamblul său;

Or. it

Amendamentul 31
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre 
aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții de transport intermodal
acolo unde acest lucru este posibil; 
consideră în acest sens că, ținând seama 
de starea actuală a progreselor 
tehnologice în acest domeniu, ar trebui 
dezvoltate legăturile feroviare sau rutiere
dintre aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

Or. es
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Amendamentul 32
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre 
aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre 
aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză; solicită să nu fie 
neglijat cazul special al unor regiuni în 
care dezvoltarea transportului intermodal 
este condiționată de caracteristicile fizice 
și naturale ale acestora, cum este cazul 
regiunilor ultraperiferice;

Or. pt

Amendamentul 33
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre
aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că 
legăturile feroviare dintre aeroporturi sunt 
necesare, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

Or. de
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Amendamentul 34
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre 
aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză;

5. consideră deosebit de important să se 
utilizeze soluții intermodale acolo unde 
acest lucru este posibil; consideră că ar 
trebui dezvoltate legăturile feroviare dintre 
aeroporturi, dat fiind că reprezintă o 
modalitate ideală de a soluționa unele 
dintre problemele legate de capacitatea 
aeroporturilor în cauză; recunoaște faptul 
că aeroporturile regionale pot contribui la 
decongestionarea traficului de pasageri 
sprijinind astfel aeroporturile supra-
aglomerate și la diversificarea legăturilor 
aeriene; solicită autorităților competente 
din statele membre să propună planuri ce 
vizează dezvoltarea și eficientizarea 
aeroporturilor regionale existente;

Or. ro

Amendamentul 35
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că modernizarea si 
dezvoltarea aeroporturilor presupune 
costuri foarte ridicate si de cele mai multe 
ori sumele alocate sunt departe de a fi 
suficiente pentru stimularea 
competitivității aeroporturilor europene și 
pentru eliminarea blocajelor de 
capacitate, astfel încât să se crească 
eficiența transportului aerian și să se 
obțină un raport calitate-preț mai bun 
pentru călători si marfă;
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Or. ro

Amendamentul 36
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER;

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER, pentru 
toate categoriile de regiuni, pe parcursul 
perioadei de programare 2014-2020;

Or. fr

Amendamentul 37
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că extinderea și construirea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER;

6. consideră că extinderea și construirea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să facă obiectul consultării părților 
interesate locale și regionale; subliniază 
că deciziile trebuie să fie transparente și 
să se bazeze pe o analiză a rentabilității;

Or. en
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Amendamentul 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl

Proiect de aviz 
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a
infrastructurii conexe ar trebui sprijinite în 
mod adecvat de autoritățile naționale și 
regionale și ar trebui să primească o 
finanțare corespunzătoare prin rețelele 
TEN-T, prin Fondul de coeziune și prin 
FEDER;

6. consideră că aeroporturile regionale și 
infrastructura conexă cu impact redus 
asupra mediului ar trebui sprijinite în mod 
adecvat de autoritățile naționale și 
regionale și ar trebui să poată solicita 
finanțare din fondurile Uniunii Europene;

Or. it

Amendamentul 39
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER;

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER, în 
noul cadru de programare aflat 
actualmente în discuție;

Or. es

Amendamentul 40
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER;

6. consideră că menținerea, construirea și 
extinderea aeroporturilor regionale și a 
infrastructurii conexe trebuie analizate în 
primul rând din punct de vedere 
economic;

Or. de

Amendamentul 41
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER;

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER;
sugerează Comisiei să țină cont de 
oportunitățile oferite de aeroporturile 
regionale în cadrul rețelei europene 
centrale de transport cuprinsă în 
facilitatea „conectarea Europei”;

Or. ro

Amendamentul 42
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER;

6. consideră că construirea și extinderea 
aeroporturilor regionale și a infrastructurii 
conexe ar trebui sprijinite în mod adecvat 
de autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să primească o finanțare 
corespunzătoare prin rețelele TEN-T, prin 
Fondul de coeziune și prin FEDER, și prin 
alte instrumente de inginerie financiară 
finanțate de către UE;

Or. ro

Amendamentul 43
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să se asigure că 
aeroporturile regionale de marfă, precum 
și aeroporturile de călători sunt incluse în 
programele Uniunii Europene; subliniază 
faptul că aeroporturile de marfă ar putea 
fi încă esențiale pentru dezvoltarea 
regională, chiar dacă se consideră că un 
aeroport regional de călători nu este 
viabil;

Or. en

Amendamentul 44
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. susține că, în vederea coeziunii 
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teritoriale, în cadrul activităților al căror 
obiectiv este cooperarea teritorială ar 
trebui luată în considerare dezvoltarea 
activității aeroporturilor regionale, pentru 
a promova echilibrul aeroportuar între 
regiuni și legăturile de transport în rețea 
într-un mod coordonat;

Or. pt

Amendamentul 45
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în
planurile regionale de amenajare teritorială 
sau că se ține seama de acestea în 
strategiile de dezvoltare regională.

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile regionale de amenajare teritorială 
sau că se ține seama de acestea în 
strategiile de dezvoltare regionale și, după 
caz, în strategiile macroregionale 
existente și viitoare.

Or. fr

Amendamentul 46
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile regionale de amenajare teritorială 
sau că se ține seama de acestea în

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile regionale de amenajare teritorială, 
în special în planurile integrate de 
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strategiile de dezvoltare regională. mobilitate durabilă.

Or. en

Amendamentul 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile regionale de amenajare teritorială 
sau că se ține seama de acestea în 
strategiile de dezvoltare regională.

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, care să țină cont și de 
cooperarea transfrontalieră, aeroporturile 
figurează în planurile regionale de 
amenajare teritorială sau că se ține seama 
de acestea în strategiile de dezvoltare 
regională.

Or. ro

Amendamentul 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile regionale de amenajare teritorială 
sau că se ține seama de acestea în 
strategiile de dezvoltare regională.

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile de amenajare teritorială și că se 
ține seama de acestea în strategiile de 
dezvoltare regională.

Or. fr
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Amendamentul 49
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile regionale de amenajare teritorială 
sau că se ține seama de acestea în 
strategiile de dezvoltare regională.

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile regionale de amenajare regională 
și teritorială cu relevanța ce li se cuvine.

Or. es

Amendamentul 50
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile regionale de amenajare teritorială 
sau că se ține seama de acestea în 
strategiile de dezvoltare regională.

7. invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să garanteze că, în 
conformitate cu o analiză teritorială 
specifică, aeroporturile figurează în 
planurile regionale de amenajare teritorială 
sau că se ține seama de acestea în 
strategiile de dezvoltare regională;
sugerează Comisiei și autorităților din 
statele membre să aibă în vedere 
importanța aeroporturilor regionale în 
cadrul viitoarelor contracte de 
parteneriat.

Or. ro

Amendamentul 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

7a. reamintește, în acest context, 
importanța elaborării, a planificării și a 
punerii în aplicare a unor strategii 
transfrontaliere comune în materie de 
dezvoltare și acces la infrastructura 
aeroportuară; subliniază, în acest sens, 
importanța cooperării teritoriale europene
pentru a realiza aceste strategii
coordonate, precum și urgența anumitor
investiții transfrontaliere; solicită ca orice
coordonare la nivel macroregional să
cuprindă în strategia sa un proces de 
reflecție aprofundat cu privire la
integrarea transportului, inclusiv a celui
aerian, pentru a realiza o coeziune socială 
și teritorială veritabilă.

Or. fr

Amendamentul 52
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită, de asemenea, statelor membre 
să încerce să găsească, în colaborare cu 
Comisia, soluțiile adecvate pentru 
instituirea unui sistem de taxe 
aeroportuare care, pe lângă un obiectiv 
exclusiv de colectare a taxelor, să 
abordeze aspectele necesare pentru 
garantarea competitivității întregului 
sistem de transport aerian european, 
acordând o atenție deosebită regiunilor 
ultraperiferice și insulare.

Or. es
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Amendamentul 53
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța creșterii 
competitivității regiunilor ultraperiferice 
și intensificarea integrării lor regionale, 
astfel încât să se diminueze decalajele lor 
economice față de economie europeană.

Or. ro


