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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pachetul de propuneri pentru „Orizont 2020”, elaborat integral în conformitate cu 
Comunicarea Comisiei „Un buget pentru Europa 2020”, se înscrie pe deplin în această 
strategie, în care cercetarea și inovarea au fost definite drept elemente esențiale pentru 
realizarea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Această serie 
cuprinde următoarele propuneri:

(1) un program-cadru pentru Orizont 2020 (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
sau TFUE);
(2) un ansamblu unic de reguli de participare și diseminare (TFUE);
(3) un program unic specific pentru punerea în aplicare a Orizont 2020 (TFUE); precum și
(4) o propunere unică pentru acele componente ale programului-cadru Orizont 2020 care 
corespund Tratatului Euratom.

Argumentația politică generală a acestor propuneri legislative și contextul în care ele au fost 
redactate fac obiectul unei comunicări a Comisiei care a fost adoptată împreună cu acestea și 
care abordează o serie de elemente transversale de prim-plan, precum simplificarea și modul 
în care a fost consolidată abordarea în materie de inovare. 

Orizont 2020 răspunde în mod direct provocărilor societale majore identificate de Strategia 
Europa 2020 și de inițiativele sale emblematice. Orizont 2020 va contribui, de asemenea, la 
situarea Europei într-o poziție de lider în domeniul industrial. Orizont 2020 va stimula și 
excelența bazei științifice, aspect esențial pentru asigurarea unui viitor durabil pentru Europa 
și pentru a garanta prosperitatea și bunăstarea pe termen lung a cetățenilor săi. Pentru a atinge 
aceste obiective, propunerile includ o întreagă gamă de măsuri de sprijin integrate la toate 
nivelurile în ciclul de cercetare și inovare. Prin urmare, Orizont 2020 reunește și consolidează 
activitățile finanțate în prezent de al șaptelea program-cadru pentru cercetare, componentele 
privind inovarea ale programului-cadru pentru competitivitate și inovare, precum și Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT). Propunerile sunt, de asemenea, concepute astfel 
încât să aducă o simplificare substanțială pentru participanți.

Programul-cadru și programul specific

Comisiei TRAN i s-au transmis două documente: documentul COM(2011)0809, care face 
obiectul procedurii de codecizie, și documentul COM(2011)0811, care face obiectul 
procedurii de consultare. Procedura de consultare oferind Parlamentului doar un rol limitat -
fără posibilitatea de a negocia cu adevărat conținutul cu Consiliul -, raportoarea pentru aviz a 
ales astfel să concentreze acțiunea comisiei TRAN asupra programului-cadru și, eventual, să 
introducă elemente importante ale programului specific în programul-cadru. Comisia ITRE a 
indicat că ar putea să urmeze aceeași abordare.

Raportoarea pentru prezentul aviz a dorit să se concentreze numai asupra părții referitoare la 
transporturi, înțelegându-se că prezentul aviz este cel al Comisiei pentru transporturi și turism. 
În programul Orizont 2020, tema transporturilor este tratată din prisma transporturilor verzi, 
inteligente și integrate. Raportoarea a dorit să urmeze această line, aliniind-o însă la poziția 
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exprimată de Comisia pentru transport și turism din cadrul Parlamentului European în 
rapoartele adoptate anterior.

Astfel, raportoarea a dorit să insiste asupra unor aspecte esențiale ale politicii transporturilor, 
precum aprovizionarea cu energie a UE, diversificarea surselor energetice pentru transporturi 
sau impactul acestora din urmă asupra mediului.

În plus, într-un context de concurență economică puternică la scară mondială în sectorul 
transporturilor, raportoarea a dorit să amintească importanța menținerii și accentuării în 
Uniunea Europeană a dezvoltării și inovării în acest sector pentru relansarea creșterii și pentru 
crearea de locuri de muncă.

În plus, dată fiind evoluția demografică a Europei și schimbările survenite în modurile de 
viață ale europenilor și în voința de a avea o piață internă eficace și competitivă, în raport se 
pune accentul asupra calității sistemelor de transport, care trebuie să fie multimodale, și se 
amintește că mobilitatea în zonele urbane reprezintă o provocare majoră. Pentru realizarea 
acestui lucru, trebuie încurajată crearea unei comunități a cunoașterii și inovării (CCI) cu 
privire la mobilitatea urbană.

În sfârșit, raportorul a dorit să reafirme rolul social esențial pe care îl joacă transporturile, în 
special pentru persoanele cele mai vulnerabile, și să sublinieze faptul că buna lor planificare 
permite asigurarea coeziunii teritoriale și lupta împotriva inegalităților.

Orizont 2020 și facilitatea „Conectarea Europei” (FCE)

Programul „Orizont 2020” și facilitatea „Conectarea Europei” (FCE) - cealaltă intervenție 
importantă din bugetul UE pentru sectorul transporturilor - trebuie să fie coordonate în așa fel 
încât să se asigure complementaritatea, evitându-se totodată eventualele suprapuneri. Este, de 
asemenea, important ca, la coordonarea dintre FCE și Orizont 2020, să se ia măsurile necesare 
pentru ca lanțul de cercetare și inovare care conduce la implementarea infrastructurilor să nu 
fie întrerupt. Acest lucru este deosebit de important în momentul în care va fi nevoie de 
progrese tehnologice semnificative în materie de transporturi, energie și TIC pentru a ajuta 
UE să își îndeplinească obiectivele ambițioase stabilite în Strategia Europa 2020.

Este important să se sublinieze că sprijinirea activităților de cercetare și inovare prin 
intermediul instrumentelor financiare va fi implementată prin instrumente financiare asociate 
programului Orizont 2020.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, la o politică 
industrială adaptată erei globalizării și la o 
agendă digitală pentru Europa. În plus, în 
vederea realizării obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 referitoare la cercetare și 
inovare, politica de coeziune are un rol 
important de jucat prin consolidarea 
capacităților și asigurarea condițiilor care 
să permită excelența.

(3) Uniunea s-a angajat să îndeplinească 
Strategia Europa 2020, care prevede 
obiectivele creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, subliniază rolul 
cercetării și inovării drept motoare 
esențiale ale prosperității economice și 
sociale și ale durabilității mediului și 
stabilește obiectivul creșterii cheltuielilor 
cu cercetarea și dezvoltarea, pentru a atinge 
3 % din produsul intern brut (PIB) până în 
2020, creând totodată un indicator al 
volumului inovării. În acest context, 
inițiativa emblematică „O Uniune a 
inovării” stabilește o abordare strategică și 
integrată pentru cercetare și inovare, fixând 
cadrul și obiectivele la care ar trebui să 
contribuie viitoarea finanțare a Uniunii 
destinată cercetării și inovării. Cercetarea 
și inovarea sunt, de asemenea, factori-cheie 
pentru alte inițiative emblematice din 
cadrul Strategiei Europa 2020, în special cu 
privire la o Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, la o politică 
industrială adaptată erei globalizării și la o 
agendă digitală pentru Europa. În plus, în 
vederea realizării obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 referitoare la cercetare și 
inovare, politica de coeziune are un rol 
important de jucat prin consolidarea 
capacităților și asigurarea condițiilor care 
să permită excelența. Ar trebui să se aibă 
în vedere diferitele niveluri de dezvoltare 
a regiunilor și investițiile realizate în 
cercetare și inovare, sprijinindu-se 
regiunile cele mai îndepărtate de 
obiectivele definite în Strategia 
Europa 2020 prin acțiuni și/sau programe 
specifice.

Justificare

Ca urmare a diferitelor niveluri de dezvoltare a regiunilor europene, în special în ceea ce 
privește inovarea și cercetarea, anumite regiuni încă sunt departe de a atinge obiectivele 
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Strategiei Europa 2020. Din acest motiv, anumite regiuni ar trebui sprijinite prin acțiuni 
specifice, în funcție de nivelurile lor de investiții în cercetare și inovare, în vederea reducerii 
distanței față de obiectivele UE 2020.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În Cartea Albă „Foaie de parcurs 
pentru un spațiu european unic al 
transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv și eficient din punct 
de vedere al resurselor”1, Comisia 
consideră că politica de cercetare și 
inovare în domeniul transporturilor ar 
trebui să sprijine mai mult și în mod 
coerent dezvoltarea tehnologiilor-cheie 
pentru a transforma sistemul de transport 
european într-un sistem modern, eficient, 
durabil și accesibil. Cartea Albă 
intenționează să reducă, până în 
anul 2050, emisiile de gaze cu efect de 
seră cu 60 % sub nivelurile din 1990.
__________________
1 COM(2011)0144

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a obține un impact maxim,
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul, mediul, 
competitivitatea și IMM-urile, securitatea 
internă, cultura și media, precum și cu 
fondurile politicii de coeziune și cu politica 
de dezvoltare rurală, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 

(26) Pentru a obține un impact maxim,
Orizont 2020 ar trebui să dezvolte o strânsă 
sinergie cu alte programe ale Uniunii în 
domenii cum sunt educația, spațiul,
transporturile, mediul, competitivitatea și 
IMM-urile, securitatea internă, cultura și 
media, precum și cu fondurile politicii de 
coeziune, cu politica de dezvoltare rurală și 
cu mecanismul „Conectarea Europei”, 
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național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

care pot contribui în mod special la 
consolidarea pe plan național și regional a 
capacităților de cercetare și inovare, în 
contextul strategiilor de specializare 
inteligentă.

Justificare

Conectarea programului-cadru Orizont 2020 și a mecanismului „Conectarea Europei” este 
fundamentală, întrucât, pentru atingerea obiectivelor Cărții albe privind transporturile, este 
esențială promovarea transporturilor inteligente și ecologice, iar acest lucru este posibil doar 
prin finanțarea inovării și cercetării în domeniul transporturilor.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea Orizont 
2020 cu fondurile din sectorul privat în 
cadrul unor parteneriate public-privat în 
domenii esențiale în care cercetarea și 
inovarea ar putea contribui la obiectivele 
mai ample ale competitivității Europei și la
abordarea provocărilor societale.
Parteneriatele public-privat sub forma 
inițiativelor tehnologice comune lansate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (2007-2013) 
pot fi continuate pe baza unor structuri mai 
adecvate.

(29) De asemenea, ar trebui să se obțină un 
impact mai mare prin combinarea Orizont 
2020 cu fondurile din sectorul privat în 
cadrul unor parteneriate public-privat în 
domenii esențiale în care cercetarea și 
inovarea ar putea contribui la obiectivele 
mai ample ale competitivității Europei și la 
abordarea provocărilor societale.
Parteneriatele public-privat sub forma 
inițiativelor tehnologice comune lansate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (2007-2013) 
pot fi continuate pe baza unor structuri mai 
adecvate și pot fi stabilite parteneriate noi.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, oferind un cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării 
și inovării de către Uniune, având rolul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de noi locuri de muncă și de asigurare a 
unei creșteri durabile pe termen lung și a 
competitivității în Europa.

Orizont 2020 joacă un rol central în 
punerea în aplicare a Strategiei
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, oferind 
un cadru strategic comun pentru finanțarea 
cercetării și inovării de către Uniune, având 
rolul de mobilizare a investițiilor private, 
de creare de noi locuri de muncă și de 
asigurare a unei creșteri durabile pe termen 
lung și a competitivității în Europa, prin 
reducerea decalajului în domeniul 
cercetării și inovării la nivelul regiunilor 
mai puțin dezvoltate din UE, prin acțiuni 
și programe de sprijin specifice.

Justificare

Se introduce astfel la articolul intitulat „Valoarea adăugată a Uniunii”, o referire deja 
menționată în considerente, dar care ar trebui să facă parte din regulament. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită diferitelor niveluri de dezvoltare, din punctul de vedere al 
investițiilor în inovare și cercetare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) au legături economice și geografice 
strânse cu Uniunea;

(iii) au legături economice și geografice 
strânse cu Uniunea sau mențin legături 
istorice și culturale speciale cu statele 
membre ale Uniunii;

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 

Orizont 2020 este pus în aplicare într-un 
mod care să garanteze că prioritățile și 
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acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.

acțiunile finanțate sunt relevante pentru 
nevoile în schimbare și au în vedere 
caracterul evolutiv al științei, al 
tehnologiei, al inovării, al piețelor și al 
societății, incluzând în inovație aspecte 
industriale, organizaționale și sociale.
Neutralitatea tehnologică este o condiție 
prealabilă pentru o politică eficace în 
domeniul inovării.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale.

Orizont 2020 este pus în aplicare în mod 
complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii, inclusiv fondurile 
structurale, mecanismul „Conectarea 
Europei” și programe și măsuri specifice 
de sprijin și compensare în cadrul politicii 
regionale și de coeziune.

Justificare

Din rațiuni de coerență și eficiență, este important să existe o complementaritate între 
programul Orizont 2020 și programele de finanțare ale UE, în special mecanismul 
„Conectarea Europei” și fondurile structurale, care nu pot ignora programele și măsurile 
specifice.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parteneriatele de tip public-privat 
pun la dispoziție fondurile publice prin 
proceduri transparente și, pentru a 
permite o mai mare flexibilitate, pot fi 
acordate fie prin cereri competitive de 
propuneri, fie printr-o atribuire directă, 
atunci când aceasta este justificată.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) conformitatea cu prioritățile politice 
ale Uniunii;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 14 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomia;

(b) securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă, 
turismul sustenabil și bioeconomia;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” cuprinde, 
de asemenea, o activitate privind reducerea 
decalajului dintre cercetare și inovare prin 
măsuri specifice de deblocare a excelenței 
în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
Uniunii.

Obiectivul specific „Societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și sigure” cuprinde, 
de asemenea, o activitate privind reducerea 
decalajului dintre cercetare și inovare prin 
măsuri specifice de deblocare a excelenței 
în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
Uniunii, în special în regiunile 
ultraperiferice, în funcție de 
caracteristicile specifice ale acestora, 
menționate la articolele 174, 349 și 355 
din TFUE.

Amendamentul 13
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3.3 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală.

Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri, inclusiv 
conservarea materialelor cu valoare istorică 
sau culturală, precum și îmbunătățirea 
rețelelor de destinații de turism ecologic și 
turism sustenabil în domeniul 
patrimoniului istoric, cultural, industrial 
și natural.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă și 
bioeconomia

2. Securitatea alimentară, agricultura 
durabilă, cercetarea marină și maritimă,
turismul sustenabil și bioeconomia

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Scopul este de a îmbunătăți 
interconectarea și informarea în cadrul 
potențialului european de turism ecologic 
și durabil, asigurând astfel o protecție mai 
bună a patrimoniului cultural, istoric, 
industrial și natural.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Accelerarea acestei evoluții va necesita o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, 
legând oferta și cererea de energie, precum 
și utilizarea acesteia în clădiri, servicii, 
transport de lanțurile valorice industriale.
Acest lucru va conduce la alinierea 
resurselor din întreaga Uniune, inclusiv a 
fondurilor politicii de coeziune, în special, 
prin strategii naționale și regionale de 
specializare inteligentă, prin sisteme de 
comercializare a certificatelor de emisii
(ETS), prin achiziții publice și alte 
mecanisme de finanțare. Aceasta va 
necesita, de asemenea, politici de 
reglementare, de aplicare a surselor 
regenerabile de energie și de eficiență 
energetică, precum și asistență tehnică 
specifică și dezvoltarea capacităților în 
vederea eliminării barierelor 
netehnologice.

Accelerarea acestei evoluții va necesita o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, 
legând oferta și cererea de energie, precum 
și utilizarea acesteia în clădiri, servicii, 
transport de lanțurile valorice industriale.
Acest lucru va conduce la alinierea 
resurselor din întreaga Uniune, inclusiv a 
fondurilor politicii de coeziune, în special, 
prin strategii naționale și regionale de 
specializare inteligentă, prin sisteme de 
comercializare a certificatelor de emisii
(ETS), prin achiziții publice și alte 
mecanisme de finanțare. Aceasta va 
necesita, de asemenea, politici de 
reglementare, de aplicare a surselor 
regenerabile de energie și de eficiență 
energetică, precum și asistență tehnică 
specifică și dezvoltarea capacităților în 
vederea eliminării barierelor 
netehnologice. În ceea ce privește 
regiunile ultraperiferice, ar trebui 
abordată posibilitatea stimulării 
dezvoltării energiei din surse 
regenerabile, valorificându-se potențialul 
acestora ca surse de energie alternativă și 
reducându-se dependența de combustibilii 
fosili la nivelul acestor regiuni.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Mijloace de transport inteligente, 
ecologice și integrate,

4. Mijloace de transport și mobilitate 
inteligente, ecologice și integrate,

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă mediul, sigur și fără sincope, în 
beneficiul cetățenilor, al economiei și 
societății.

Obiectivul specific este de a dispune de un 
sistem european de transport eficient din 
punctul de vedere al resurselor, care 
respectă clima și mediul, sigur și
interoperabil, în beneficiul cetățenilor, al 
utilizatorilor, al lucrătorilor, al 
angajaților și al economiei, precum și al
societății.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile
tot mai mari de mobilitate ale cetățenilor 
săi cu imperativele performanței 
economice și cu exigențele unei societăți 
cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu 
o economie rezistentă în fața schimbărilor 
climatice. În pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol, menținând în 
același timp un nivel ridicat de eficiență și 
de mobilitate.

Europa trebuie să reconcilieze necesitățile 
de mobilitate în schimbare ale cetățenilor 
săi, create de noile provocări demografice 
și societale, și coeziunea teritorială cu 
imperativele performanței economice și cu 
exigențele unei societăți cu emisii reduse 
de dioxid de carbon și cu o economie 
rezistentă în fața schimbărilor climatice. În 
pofida creșterii sale, sectorul 
transporturilor trebuie să realizeze o 
reducere substanțială a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor efecte negative 
asupra mediului și trebuie să reducă 
dependența sa de petrol și de alți 
combustibili fosili care sunt livrați într-o 
mare măsură de țări terțe, ale căror 
rezerve sunt limitate, menținând în același 
timp un nivel ridicat de eficiență și de 
mobilitate, fără a accentua îndepărtarea 
regiunilor deja izolate, în special a 
regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul 20
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mobilitatea durabilă nu poate fi obținută 
decât printr-o schimbare radicală a 
sistemului de transport, inspirată de 
progrese importante în cercetarea și 
inovarea cu obiective ambițioase în 
domeniul transporturilor și printr-o 
implementare coerentă, în întreaga Europă, 
a unor soluții mai ecologice, mai sigure și 
mai inteligente de transport.

Mobilitatea durabilă nu poate fi obținută 
decât printr-o schimbare radicală a 
sistemului de transport, inspirată de 
progrese importante în cercetarea și 
inovarea cu obiective ambițioase în 
domeniul transporturilor și printr-o 
implementare coerentă, în întreaga Europă, 
a unor soluții mai ecologice, mai sigure și 
mai inteligente de transport, inclusiv 
investiții inovatoare în infrastructură 
pentru toate modurile de transport.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea în domeniul 
transporturilor trebuie să contribuie la 
instituirea unui spațiu european unic al 
transporturilor prin dezvoltarea unor 
tehnologii și sisteme, cum ar fi ETCS și 
ERTMS, care să vizeze eliminarea 
obstacolelor transfrontaliere. De 
asemenea, la nivel european, trebuie 
susținute și puse în aplicare tehnologiile 
și sistemele care facilitează mobilitatea 
cetățenilor Uniunii, cum ar fi un sistem 
european multimodal de planificare a 
itinerariilor.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util care vor 

Cercetarea și inovarea trebuie să ofere 
progrese țintite și în timp util care vor 
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contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, stimulând în 
același timp competitivitatea economică a 
acesteia, sprijinind tranziția către o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și menținându-i poziția de lider pe 
piața mondială.

contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică principale ale Uniunii, stimulând în 
același timp competitivitatea economică a 
acesteia, sprijinind tranziția către o 
economie rezistentă la schimbările 
climatice, cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, sporind mobilitatea pe întreg 
teritoriul Europei și menținându-i poziția 
de lider pe piața mondială.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul este un motor important al 
competitivității și creșterii economice a 
Europei. Asigură mobilitatea persoanelor și 
a mărfurilor necesare pentru o piață unică
europeană integrată și pentru o societate 
deschisă și favorabilă incluziunii.
Transportul reprezintă unul dintre cele mai 
importante atuuri ale Europei în ceea ce 
privește capacitatea industrială și calitatea 
serviciilor, deținând un rol important pe 
multe piețe la nivel mondial. Industria 
transporturilor și producția de echipamente 
de transport reprezintă în total 6,3 % din 
PIB-ul Uniunii. În același timp, industria 
europeană a transporturilor se confruntă cu 
o concurență din ce în ce mai acerbă din 
alte părți ale lumii. Vor fi necesare 
tehnologii inovatoare pentru a asigura 
viitorul avantaj concurențial al Europei și 
pentru a atenua inconvenientele actualul 
nostru sistem de transport.

Transportul este un motor important al 
competitivității și creșterii economice a 
Europei. Asigură coeziunea teritorială și
mobilitatea persoanelor și a mărfurilor 
necesare pentru integrarea pieței unice
europeană și pentru o societate deschisă și 
favorabilă incluziunii, reducând izolarea 
regiunilor europene la toate nivelurile.
Transportul reprezintă unul dintre cele mai 
importante atuuri ale Europei în ceea ce 
privește capacitatea industrială și calitatea 
serviciilor, deținând un rol important pe 
multe piețe la nivel mondial. Industria 
transporturilor și producția de echipamente 
de transport reprezintă în total 6,3 % din 
PIB-ul Uniunii și aproximativ 13 milioane 
de locuri de muncă. În același timp, 
industria europeană a transporturilor se 
confruntă cu o concurență din ce în ce mai 
acerbă din alte părți ale lumii. În cadrul 
acestei strategii de redresare economică și 
de promovare a expertizei industriale 
proprii, ar trebui consolidate 
angajamentele europene destinate să 
sprijine toate modurile de transport, având 
în vedere importanța lor economică și 
tehnologică.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sectorul transporturilor este unul din 
factorii majori ai emisiei de gaze cu efect 
de seră și generează până la un sfert din 
totalul emisiilor. Dependența 
transporturilor de combustibilii fosili este 
de 96 %. În același timp, congestionarea 
este o problemă din ce în mai mare,
sistemele nu sunt încă suficient de 
inteligente, alternativele pentru 
transferurile între diferitele moduri de 
transport nu sunt întotdeauna atractive,
numărul accidentelor rutiere mortale se 
menține, în mod dramatic, ridicat, la 34 
000 anual la nivelul Uniunii, cetățenii și 
întreprinderile se așteaptă să beneficieze de 
un sistem de transport sigur. Mediul urban 
ridică provocări specifice în ceea ce 
privește durabilitatea transporturilor.

Sectorul transporturilor este unul din 
factorii majori ai emisiei de gaze cu efect 
de seră și generează până la un sfert din 
totalul emisiilor. Dependența 
transporturilor de combustibilii fosili este 
de 96 %. În același timp, congestionarea 
este o problemă din ce în mai mare; 
sistemele nu sunt încă suficient de 
inteligente; alternativele pentru 
transferurile între diferitele moduri de 
transport mai durabile nu sunt întotdeauna 
atractive, numărul accidentelor rutiere 
mortale se menține, în mod dramatic, 
ridicat, la 34 000 anual la nivelul Uniunii,
cetățenii și întreprinderile se așteaptă să 
beneficieze de un sistem de transport
accesibil tuturor și sigur. Mediul urban 
ridică provocări specifice în ceea ce 
privește găsirea unui echilibru mai bun 
între calitatea vieții, durabilitatea 
transporturilor și mobilitate.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În câteva decenii, rata de creștere 
preconizată a sectorului transporturilor va
conduce la traficul european în blocaj, iar 
impactul costurilor economice și societale 
va deveni imposibil de suportat. Numărul 
de călători-kilometru se preconizează că se 
va dubla în următorii 40 de ani și va crește 
de două ori mai repede în cazul călătoriilor 
aeriene. Emisiile de CO2 ar crește cu 35 % 
până în 2050. Costurile congestionării ar 
crește cu aproximativ 50 %, la aproape 200 

În câteva decenii, rata de creștere 
preconizată a sectorului transporturilor ar 
putea conduce la creșterea blocajelor în
traficul european cu consecințe nefaste 
pentru economie și societate. Numărul de 
călători-kilometru se preconizează că se va 
dubla în următorii 40 de ani și va crește de 
două ori mai repede în cazul călătoriilor 
aeriene. Emisiile de CO2 ar crește cu 35 % 
până în 2050. Costurile congestionării ar 
crește cu aproximativ 50 %, la aproape 200 
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de miliarde EUR anual. Costurile externe 
ale accidentelor ar crește cu aproximativ 60 
de miliarde EUR în raport cu anul 2005.

de miliarde EUR anual. Costurile externe 
ale accidentelor ar crește cu aproximativ 60 
de miliarde EUR în raport cu anul 2005.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea și dezvoltarea unor concepte 
inovatoare în furnizarea serviciilor de 
transport și mobilitate vor fi de o 
importanță crucială, prin progrese 
substanțiale în domeniul logisticii 
ecologice și al gestionării mobilității. 
Utilizarea unor abordări noi în materie de 
producție, stocare și livrare a bunurilor, 
precum și formularea unor răspunsuri 
mai eficiente și raționale la nevoile de 
mobilitate și la utilizarea instrumentelor 
de comunicare ar trebui să conducă la o 
societate cu mai puțină risipă în domeniul 
transportului și al serviciilor conexe de 
mobilitate. Trebuie să se stabilească o 
legătură între politicile de evitare a 
transportului și ocuparea forței de muncă.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare menținerea situației actuale nu 
este o opțiune. Cercetarea și inovarea, care 
să urmărească obiective politice și care să 
se axeze pe provocările cheie, vor contribui 
substanțial la atingerea obiectivelor 
Uniunii de limitare a creșterii temperaturii 
globale la 2ºC, de reducere cu 60 % a 
emisiilor de CO2 provenite din 
transporturi, de reducere drastică a 
congestionării și a costurilor accidentelor 

Prin urmare menținerea situației actuale nu 
este o opțiune. Cercetarea și inovarea, care 
să urmărească obiective politice și care să 
se axeze pe provocările cheie, vor contribui 
substanțial la atingerea obiectivelor 
Uniunii de limitare a creșterii temperaturii 
globale la 2ºC și de reducere cu 60 % a 
emisiilor de CO2 provenite din 
transporturi. Pentru atingerea acestor 
obiective până în 2050, este necesar să se 
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și, în principiu, de eradicare a deceselor 
datorate accidentelor rutiere până în 2050.

definească dispoziții mai precise și 
concrete pentru perioada de până în 2020. 
Acest lucru necesită în primul rând o
reducere ambițioasă a emisiilor de CO2 și 
a altor gaze cu efect de seră provenite din 
transporturi (în raport cu nivelul din 
2009). Aceste reduceri ale emisiilor vor fi 
determinate în funcție de fiecare mod de 
transport, în conformitate cu obiectivele 
20-20-20. În egală măsură, cercetarea și 
inovarea trebuie să contribuie la 
internalizarea costurilor externe până în 
2020, să reducă drastic costurile legate de 
congestionare și de accidente, să urmeze 
cu hotărâre soluționarea aspectelor 
siguranței rutiere pentru a eradica 
decesele provocate de accidentele rutiere
pe drumurile europene până în 2050 și, în
conformitate cu acest obiectiv, pentru a 
reduce la jumătate numărul acestor 
decese până în 2020. În Cartea Albă 
„Foaie de parcurs pentru un spațiu 
european unic al transporturilor – Către 
un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al 
resurselor”, Comisia solicită îndeplinirea 
aceste obiective printr-o politică 
inovatoare, sustenabilă și eficientă în 
domeniul transportului.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Poluarea, congestionarea, siguranța și 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european.
Accelerarea dezvoltării și implementării de 
noi tehnologii și soluții inovatoare pentru 
vehicule, infrastructuri și gestionarea 
transporturilor va fi esențială pentru 
realizarea unui sistem de transport mai 
curat și mai eficient în cadrul Uniunii,
pentru obținerea rezultatelor necesare 

Poluarea, congestionarea, siguranța și 
securitatea sunt probleme comune pe întreg 
teritoriul Uniunii, care impun răspunsuri 
bazate pe colaborare la nivel european.
Accelerarea dezvoltării și armonizarea
implementării de noi tehnologii și soluții 
inovatoare pentru vehicule, care să asigure 
o dezvoltare coerentă a infrastructurii și 
gestionarea transporturilor va fi esențială 
pentru realizarea unui sistem de transport 
mai curat, mai sigur și mai eficient în 
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atenuării schimbărilor climatice și 
îmbunătățirii eficienței resurselor, pentru 
menținerea poziției de lider a Europei pe 
piețele mondiale ale produselor și 
serviciilor conexe transporturilor. Aceste 
obiective nu pot fi atinse numai prin 
eforturi naționale fragmentate.

cadrul Uniunii, pentru obținerea 
rezultatelor necesare atenuării schimbărilor 
climatice și îmbunătățirii eficienței 
resurselor, pentru menținerea poziției de 
lider a Europei pe piețele mondiale ale 
produselor și serviciilor conexe 
transporturilor. Aceste obiective nu pot fi 
atinse numai prin eforturi naționale 
fragmentate. De asemenea, este esențială 
susținerea soluțiilor deja existente prin 
crearea unor sisteme eficace, inteligente, 
interoperabile și interconectate în 
sprijinul sistemelor SESAR, Galileo, 
EGNOS, GMES, ERTMS, SIF, 
SafeSeaNet, LRIT și STI. În egală 
măsură, trebuie continuate inițiativele 
precum e-safety și e-call.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea la nivelul Uniunii a cercetării și 
inovării în domeniul transporturilor va 
completa activitățile statelor membre, 
concentrându-se asupra activităților cu o 
valoare adăugată europeană clară. Acest 
lucru înseamnă că se va pune accentul pe 
domenii prioritare care corespund 
obiectivelor de politică europene, acolo 
unde este necesară o masă critică de efort,
unde este necesară urmărirea unor soluții 
de transport interoperabil în întreaga 
Europă sau unde, prin punerea în comun a 
eforturilor la nivel transnațional, se pot 
reduce riscurile investițiilor în cercetare, se 
pot lansa noi standarde comune și se poate 
scurta timpul necesar introducerii pe piață 
a rezultatelor cercetării.

Finanțarea la nivelul Uniunii a cercetării și 
inovării în domeniul transporturilor va 
completa activitățile statelor membre, 
concentrându-se asupra activităților cu o 
valoare adăugată europeană clară. Acest 
lucru înseamnă că se va pune accentul pe 
domenii prioritare care corespund 
obiectivelor de politică europene, acolo 
unde este necesară o masă critică de efort,
unde este necesară urmărirea unor sisteme 
de transport, a unor surse noi de 
propulsie și energie, a unor soluții de 
transport interoperabile sau de 
infrastructură multimodală în întreaga 
Europă; sau unde, prin punerea în comun a 
eforturilor la nivel transnațional, se pot
elimina blocajele din sistemul de transport 
(de exemplu, nivelul scăzut al inovării în 
cadrul infrastructurii din UE-12) și se pot
reduce riscurile investițiilor în cercetare, se 
pot lansa standarde și standardizări 
comune și se poate scurta timpul necesar 
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introducerii pe piață a rezultatelor 
cercetării.

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cercetare și inovare vor 
cuprinde o serie largă de inițiative care 
acoperă întregul lanț al inovării. Mai multe 
activități sunt în mod special destinate să 
contribuie la introducerea pe piață a 
rezultatelor: o abordare programatică a 
cercetării și inovării, proiecte de 
demonstrație, acțiuni de sprijinire a 
preluării pe piață și sprijin pentru 
standardizare, reglementare și strategii 
inovatoare în ceea ce privește achizițiile, 
toate servesc acestui obiectiv. În plus, 
folosirea expertizei și angajării părților 
interesate va contribui la reducerea 
distanței dintre rezultatele cercetării și 
utilizarea acestora în sectorul 
transporturilor.

Activitățile de cercetare și inovare cuprind
o serie largă de inițiative care acoperă 
întregul lanț al inovării și urmăresc o 
abordare integrată a soluțiilor inovatoare 
în domeniul transporturilor, adică inovare 
în materie de vehicule, infrastructuri și 
sisteme de transport. Mai multe activități 
sunt în mod special destinate să contribuie 
la introducerea pe piață a rezultatelor:
abordarea programatică a cercetării și 
inovării, proiectele de demonstrație,
acțiunile de sprijinire a preluării pe piață și
sprijinul pentru standardizare, 
reglementare și strategii inovatoare în ceea 
ce privește achizițiile, toate servesc acestui 
obiectiv. În plus, folosirea expertizei și 
angajării părților interesate va contribui la 
reducerea distanței dintre rezultatele 
cercetării și utilizarea acestora în sectorul 
transporturilor.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile în cercetare și inovare în 
vederea unui sistem de transport mai 
ecologic, mai inteligent și mai integrat vor 
contribui în mod semnificativ la atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru 
o creștere economică, inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, precum și a 
obiectivelor inițiativei emblematice „O 
Uniune a inovării”. Activitățile vor sprijini 

Investițiile în cercetare și inovare în 
vederea unui sistem de transport mai 
ecologic, mai inteligent, mai fiabil și mai 
integrat vor contribui în mod semnificativ 
la atingerea obiectivelor Strategiei
Europa 2020 pentru o creștere economică, 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și a obiectivelor 
inițiativei emblematice „O Uniune a 
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punerea în aplicare a Cărții albe privind 
transporturile, având drept scop crearea 
unui spațiu de transport unic european.
Acestea vor contribui, de asemenea, la 
realizarea obiectivelor politicii menționate 
în inițiativele emblematice privind o 
„Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, „O politică industrială 
adaptată erei globalizării” și „O agendă 
digitală pentru Europa”.

inovării”. Activitățile vor sprijini punerea 
în aplicare a Cărții albe privind 
transporturile, având drept scop crearea 
unui spațiu de transport unic european.
Acestea vor contribui, de asemenea, la 
realizarea obiectivelor politicii menționate 
în inițiativele emblematice privind o 
„Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor”, „O politică industrială 
adaptată erei globalizării” și „O agendă 
digitală pentru Europa”. Se vor lua măsuri 
pentru a asigura coeziunea cu alte 
componente ale acestor programe, în 
special prin crearea unei Comunități a 
cunoașterii și inovării (CCI) pentru 
mobilitatea urbană și orașele inteligente.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Transport eficient din punctul de vedere 
al resurselor, care respectă mediul

(a) Transport eficient din punctul de vedere 
al resurselor, care respectă mediul și 
sănătatea cetățenilor

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei și 
mediului prin îmbunătățirea eficienței cu 
care sunt utilizate resursele naturale, 
precum și prin reducerea dependenței 
transporturilor de combustibilii fosili.

Scopul este de a reduce la minimum 
impactul transporturilor asupra climei și 
mediului, precum și asupra sănătății 
publice, prin îmbunătățirea calității,
eficienței și eficacității cu care sunt 
utilizate resursele naturale, precum și prin 
reducerea dependenței transporturilor de 
combustibilii fosili, diversificând, în 
același timp, sursele de aprovizionare cu 
combustibili.
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea consumului de resurse, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și pe 
îmbunătățirea eficienței vehiculelor, 
pentru a accelera dezvoltarea și
implementarea unei noi generații de 
vehicule cu propulsie electrică și a altor 
vehicule cu emisii scăzute sau zero, 
inclusiv prin progrese importante în 
privința motoarelor, a bateriilor și a 
infrastructurii, precum și pe explorarea și 
exploatarea potențialului carburanților 
alternativi și al unor sisteme de propulsie 
inovatoare și mai eficiente, inclusiv al
infrastructurii pentru carburanți, pe 
optimizarea utilizării infrastructurilor prin 
intermediul sistemelor de transport și al 
echipamentelor inteligente și pe utilizarea 
într-o măsură mai mare a gestionării 
cererii și a mijloacelor de transport public, 
în special în zonele urbane.

În cadrul activităților, accentul se va pune, 
ca prim pas, pe reducerea consumului de 
resurse și a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pe îmbunătățirea utilizării eficiente a 
energiei de către toate mijloacele de 
transport, pe accelerarea dezvoltării și
implementării unei noi generații de 
vehicule cu emisii scăzute sau zero (de 
exemplu vehiculele hibride și pe bază de 
hidrogen, nu numai automobile, ci și 
biciclete, tramvaie și trenuri ecologice) și 
a infrastructurii corespunzătoare, inclusiv 
prin progrese importante în privința 
motoarelor, a bateriilor și a infrastructurii, 
precum și prin utilizarea energiei din 
surse regenerabile pentru transportul 
feroviar, naval și aerian. În plus, este 
necesar să existe o politică de gestionare a 
deșeurilor generate în contextul acestor 
inovări.

În plus, trebuie încurajate toate inovările 
pentru emisii scăzute sau zero pentru 
toate modurile de transport, inclusiv
dezvoltarea și exploatarea potențialului 
uriaș al carburanților alternativi și 
sustenabili, precum și pentru dezvoltarea
unor sisteme de propulsie inovatoare și mai 
eficiente, și este necesar să se depună 
eforturi pentru optimizarea sistemelor de 
alimentare cu carburanți, a greutății și a 
aerodinamicii vehiculelor, precum și să se
optimizeze utilizarea infrastructurii pentru 
carburanți, prin intermediul sistemelor de 
transport și al echipamentelor inteligente.
Este importantă utilizarea într-o măsură 
mai mare a mijloacelor de transport public 
și nemotorizate, precum și a lanțurilor de 
mobilitate intermodală (mersul pe jos-
mersul cu bicicleta, folosirea 
autoturismelor în codiviziune, folosirea 
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autoturismelor în comun, mobilitatea 
publică și colectivă), în special în zonele 
urbane.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cele din urmă, de mai mulți ani s-a 
demonstrat că emisiile provenite de la 
vehiculele cu motor au impact asupra 
sănătății populației. Astfel, reducerea 
emisiilor de particule ar trebui să rămână 
unul dintre obiectivele prioritare ale 
Uniunii Europene în domeniul 
transporturilor. În acest sens, această 
politică ar trebui să fie pusă în aplicare, 
în special prin dezvoltarea de combustibili 
alternativi. De asemenea, este esențial să 
se investească în soluții inovatoare pentru 
reducerea poluării sonore și a vibrațiilor 
percepute. Dezvoltarea de combustibili 
alternativi și de soluții inovatoare pentru 
reducerea poluării sonore și a vibrațiilor 
percepute va contribui la reducerea 
emisiilor nocive și la îmbunătățirea 
bunăstării populației.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesară dezvoltarea unei abordări și 
a unor soluții pentru organizarea 
inovatoare, transparentă și modernă a 
mobilității urbane, ținând cont de 
schimbările sociale demografice, precum 
și de propunerile de combinare a 
diferitelor mijloace de transport din 
mediul urban, inclusiv a mijloacelor 



PE491.273v02-00 24/32 AD\913053RO.doc

RO

nemotorizate, precum și de legăturile cu 
rețeaua.

Justificare

Acest amendament ar trebui inclus la paragraful nou propus de raportoare la amendamentul 
18, în vederea introducerii unei noi comunități a cunoașterii și inovării pentru mobilitate 
urbană și orașe inteligente.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa I – partea III – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera a – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel, reducerea emisiilor de particule și 
zgomot ar trebui să rămână unul dintre 
obiectivele prioritare ale Uniunii 
Europene în domeniul transporturilor. În 
acest sens, această politică ar trebui să fie 
pusă în aplicare, în special prin 
dezvoltarea combustibililor alternativi, a 
infrastructurii și a sistemelor de transport 
inteligente.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este de a reconcilia necesitățile 
tot mai mari de mobilitate cu o fluiditate 
sporită a transporturilor, prin recurgerea la 
soluții inovatoare pentru sisteme de 
transport robuste și incluzive, care 
funcționează fără sincope, în condiții de
siguranță și de securitate.

Obiectivul este de a reconcilia necesitățile 
tot mai mari de mobilitate cu o fluiditate 
sporită a transporturilor, prin recurgerea la 
soluții inovatoare pentru sisteme de 
transport robuste, intermodale, incluzive,
accesibile, care funcționează fără sincope, 
în condiții de siguranță și de securitate, 
fără a neglija importanța unei 
infrastructuri de calitate, inovatoare și 
intermodale.
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Amendamentul 39
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătățirea accesibilității și pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport și 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe consolidarea 
intermodalității și pe implementarea de 
soluții inteligente de planificare și 
gestionare, precum și pe reducerea 
semnificativă a incidenței accidentelor și a 
impactului amenințărilor la adresa 
securității.

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătățirea accesibilității și pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport, 
infrastructură și logistică integrate și 
complet intermodale de tip „de la 
expeditor la destinatar” (door-to-door), pe 
consolidarea intermodalității și pe 
implementarea de soluții inteligente de 
planificare și gestionare, precum și pe 
reducerea semnificativă a incidenței 
accidentelor și a impactului amenințărilor 
la adresa securității.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătățirea accesibilității și pe 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport și 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe consolidarea 
intermodalității și pe implementarea de 
soluții inteligente de planificare și
gestionare, precum și pe reducerea 
semnificativă a incidenței accidentelor și a 
impactului amenințărilor la adresa 
securității.

În cadrul activităților, accentul se va pune 
pe reducerea congestionării, pe 
îmbunătățirea accesibilității și a 
interoperabilității și pe satisfacerea 
nevoilor utilizatorilor, în special prin
eliminarea blocajelor (adică nivelul 
scăzut al inovării în materie de 
infrastructură în zone extinse din Europa, 
lipsa transportului aerian regional și la 
scară redusă), precum și prin promovarea
transportului utilizatorilor prin 
promovarea sistemelor de transport și 
logistică integrate de tip „de la expeditor la 
destinatar” (door-to-door); pe dezvoltarea 
aplicațiilor și sistemelor de transport 
inteligente în materie de gestionare a 
traficului, de sisteme integrate de emitere 
a biletelor, de informații pentru pasageri 
și de plată, pe accelerarea utilizării 
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soluțiilor intermodale pentru pasageri; pe 
adaptarea infrastructurii rutiere la 
utilizatorii rutieri neprotejați și la nevoile 
unei societăți în curs de îmbătrânire; pe 
identificarea beneficiilor pe care sistemele 
STI și sistemele cooperante le pot aduce 
în materie de gestionare a siguranței 
infrastructurii; precum și pe reducerea 
semnificativă a incidenței accidentelor (și 
anume prin îmbunătățirea comunicării 
dintre infrastructură, administratorii 
șoselelor și vehicule prin intermediul unor 
sisteme inteligente, precum și printr-o mai 
bună înțelegere a comportamentului 
participanților la trafic în vederea 
îmbunătățirii soluțiilor tehnologice cu 
care este echipat vehiculul și a asigurării 
a siguranței rutiere primare și secundare, 
folosind sisteme STI pentru utilizatorii 
rutieri, punând accentul pe grupurile de 
risc ridicat, cum ar fi conducătorii de 
vehicule motorizate pe două roți, bicicliștii 
și pietonii) și a impactului amenințărilor la 
adresa securității (și anume dezvoltarea 
unor sisteme fiabile de detectare a 
amenințărilor în transportul aerian, 
precum și dezvoltarea de dispozitive de 
înregistrare pentru securitatea maritimă).

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Nevoile în materie de siguranță 
trebuie să fie soluționate pentru a menține 
un echilibru între soluțiile de înaltă 
tehnologie și alte soluții, inclusiv 
proiectarea inovatoare de drumuri și 
utilizarea unor tehnici și tehnologii noi 
pentru punerea în executare.

Amendamentul 42
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Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) Comisia ar trebui să încurajeze 
statele membre să monitorizeze traficul 
normal prin intermediul unui set de 
indicatori de performanță.

Justificare

Uniunea Europeană colectează deja datele referitoare la consecințele și circumstanțele 
accidentelor rutiere. Cu toate acestea, monitorizarea performanței țărilor exclusiv pe baza 
consecințelor coliziunilor nu este suficientă și trebuie extinsă.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) Siguranța mersului pe jos și a 
mersului cu bicicleta ar trebui să 
reprezinte unul dintre obiectivele 
gestionării siguranței, susținut prin 
cercetarea și dezvoltarea unor abordări 
noi și inovatoare.

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul este de a consolida competitivitatea 
și performanțele industriilor europene 
producătoare în domeniul transporturilor și 
al serviciilor conexe.

Scopul este de a consolida competitivitatea 
și performanțele industriilor europene 
producătoare în domeniul transporturilor și 
al serviciilor conexe în contextul creșterii 
nevoii de soluții inovatoare în domeniul 
transporturilor, în special în țările 
emergente. În contextul creșterii 
concurenței, cercetarea și inovarea vor 
contribui la creștere și la crearea de locuri 
de muncă de înaltă calificare în sectorul 
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european al transporturilor, permițându-i 
să păstreze un avans tehnologic și să 
reducă costurile proceselor de fabricație 
existente.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera c – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe dezvoltarea
următoarei generații de mijloace de 
transport inovatoare și pe pregătirea 
condițiilor pentru cele care vor urma, prin 
dezvoltarea de concepte și proiecte noi, de 
sisteme inteligente de control și de 
standarde interoperabile, de procese de 
producție eficiente, prin perioade de timp 
mai scurte pentru dezvoltare și prin cicluri
de viață reduse.

Activitățile se vor axa pe dezvoltarea noii
generații de mijloace de transport 
inovatoare și de sisteme de transport și pe
activitățile de dezvoltare a unor concepte 
și proiecte noi pentru crearea generației 
următoare. De asemenea, va fi necesară 
dezvoltarea de sisteme inteligente de 
control și de standarde interoperabile, de 
servicii de transport inteligent și 
infrastructuri intermodale inteligente, dar 
și elaborarea de procese de producție și de 
reciclare eficiente și obținerea unor
perioade de timp mai scurte pentru 
dezvoltare și reducerea costurilor pe 
perioada ciclului de viață.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Logistica inteligentă
Obiectivul este de a reconcilia noile 
modele de consum tot mai frecvente cu un 
lanț eficient de aprovizionare cu resurse și 
cu distribuția optimă de mărfuri „pe 
ultimul kilometru”.
Ideea centrală a activităților este aceea de 
a înțelege mai bine impactul noilor și 
viitoarelor modele de consum asupra 
logisticii transportului de marfă, a 
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traficului și a congestionării în mediul 
urban, de a dezvolta noi instrumente 
informatice și de gestionare pentru 
logistică, prin îmbunătățirea sistemelor 
informaționale în timp real, de a gestiona, 
a depista și urmări fluxurile de transport 
de marfă, integrarea și comunicarea în 
vehicule și în relația cu infrastructura, de 
a dezvolta sisteme neconvenționale pentru 
distribuția de mărfuri, de a dezvolta soluții 
intermodale competitive pentru lanțul de 
aprovizionare și platforme logistice care 
să îmbunătățească fluxurile de transport 
de marfă.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile se vor axa pe o mai bună 
înțelegere a tendințelor și perspectivelor 
socioeconomice legate de transport și pe 
punerea la dispoziție de date bazate pe 
elemente concrete, precum și de analize, 
factorilor de decizie.

Activitățile se vor axa pe o mai bună 
înțelegere a tendințelor și perspectivelor 
socioeconomice legate de transport și pe 
punerea la dispoziție de date bazate pe 
elemente concrete, precum și de analize, 
factorilor de decizie. Aceasta include, de 
asemenea, impactul liberalizării 
sectorului transporturilor și al mobilității, 
cum ar fi necesitatea de a înțelege mai 
bine efectul liberalizării sectorului 
feroviar asupra calității serviciilor, 
mediului și intereselor sociale ale 
angajaților. La planificarea politicilor de 
transport trebuie să se pună accentul mai 
mult pe reconcilierea obiectivelor de 
sustenabilitate cu nevoile sociale, astfel 
încât să se evite, în special, inegalitățile 
sociale în privința mobilității și să se 
îmbunătățească situația utilizatorilor 
vulnerabili.

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera da (nouă) – introducere
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Comunitatea cunoașterii și inovării 
pentru mobilitatea urbană și orașele 
inteligente

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera da (nouă) – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-o societate europeană tot mai 
urbanizată, mobilitatea urbană reprezintă 
o provocare majoră pentru deceniile 
următoare, atât din punctul de vedere al 
economiei și al locurilor de muncă, cât și 
din punctul de vedere al calității vieții 
locuitorilor orașelor.

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera da (nouă) – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, crearea unui CCI pentru 
mobilitatea urbană este pertinentă și 
trebuie încurajată. Instituțiile de 
învățământ, centrele de cercetare și 
întreprinderile regrupate în cadrul acestui 
CCI vor desfășura activități pentru 
elaborarea unei mobilități sustenabile 
bazate pe lanțuri logistice eficiente pentru 
transportul călătorilor și al mărfurilor în 
zonele urbane și în alte localități. Acest 
demers va avea ca obiectiv reducerea 
traficului, a accidentelor și a poluării 
atmosferice și fonice, dar și consolidarea 
pieței interne.
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Amendamentul 51
Propunere de regulament
Anexa I – partea 3 – punctul 4 – subpunctul 4.3 – litera da (nouă) – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evoluția mobilității urbane și dezvoltarea 
unei rețele de transporturi inteligente 
trebuie să conducă la schimbarea 
comportamentului utilizatorilor 
transportului, încurajând o mobilitate 
durabilă și moduri de transport ecologice. 
Prin urmare, este important să se dezvolte 
infrastructuri sigure pentru pietoni și 
cicliști, în special în orașe și între orașe, și 
să se consolideze interoperabilitatea 
dintre serviciile de transport.
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Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, 
Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur 
Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final Spyros Danellis, Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Anna Rosbach, 
Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Isabella Lövin


