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Amendamentul 1
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul că îmbunătățirea 
accesului, consolidarea economiilor 
regionale și obținerea coeziunii reprezintă, 
de asemenea, unul dintre obiectivele 
programului rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T), care este perfect 
compatibil cu necesitatea unei mobilități 
eficiente, nevoia de a face față provocărilor 
impuse de schimbările climatice și de a 
realiza obiectivele generale ale pieței 
interne;

1. reamintește faptul că îmbunătățirea 
accesului, consolidarea economiilor 
regionale și locale și obținerea coeziunii 
reprezintă, de asemenea, unul dintre 
obiectivele programului rețelei 
transeuropene de transport (TEN-T), care 
este perfect compatibil cu necesitatea unei 
mobilități eficiente, nevoia de a face față 
provocărilor impuse de schimbările 
climatice și de a realiza obiectivele 
generale ale pieței interne;

Or. en

Amendamentul 2
Ville Itälä

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că circa 23,7% (82 
miliarde EUR) din fondurile structurale și 
de coeziune alocate în perioada 2007-2013 
sunt dedicate transportului, însă doar 
jumătate din acestea se vor cheltui pentru 
proiectele TEN-T (17 miliarde EUR 
pentru rețeaua prioritară a TEN-T și 27,2 
miliarde EUR pentru partea globală), 
cealaltă jumătate este prevăzută pentru a 
fi investită în proiecte naționale, regionale 
și locale care nu au fost prevăzute în hărțile 
TEN-T;

2. reamintește faptul că creditele alocate 
din fondurile structurale ar trebui să fie 
repartizate pentru a susține cât mai bine 
proiectele  TEN-T; în repartizarea 
fondurilor trebuie, de asemenea, să se 
țină seama de proiecte naționale, regionale 
și locale care nu au fost prevăzute în hărțile 
TEN-T

Or. fi
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Amendamentul 3
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește existența unui dezechilibru 
în ceea ce privește investițiile planificate în 
domeniul transporturilor între diferitele 
moduri de transport (41 miliarde EUR 
pentru infrastructura rutieră față de 23,6 
miliarde EUR pentru infrastructura 
feroviară și 0,6 miliarde EUR pentru căile 
navigabile interioare), ceea ce nu 
contribuie nici la atingerea obiectivelor de 
transport modal rapid legate de reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon, nici la 
asigurarea unei co-modalități echitabile și 
eficiente;

3. reamintește repartizarea investițiilor
planificate în domeniul transporturilor între 
diferitele moduri de transport (41 miliarde 
EUR pentru infrastructura rutieră față de 
23,6 miliarde EUR pentru infrastructura 
feroviară și 0,6 miliarde EUR pentru căile 
navigabile interioare), ceea ce contribuie 
în măsură redusă la atingerea obiectivelor 
de transport modal rapid legate de 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon, 
nici la asigurarea unei co-modalități 
echitabile și eficiente;

Or. en

Amendamentul 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește existența unui dezechilibru 
în ceea ce privește investițiile planificate în 
domeniul transporturilor între diferitele 
moduri de transport (41 miliarde EUR 
pentru infrastructura rutieră față de 23,6 
miliarde EUR pentru infrastructura 
feroviară și 0,6 miliarde EUR pentru căile 
navigabile interioare), ceea ce nu 
contribuie nici la atingerea obiectivelor de 
transport modal rapid legate de reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon, nici la 
asigurarea unei co-modalități echitabile și 
eficiente;

3. deplânge existența unui dezechilibru în 
ceea ce privește investițiile planificate în 
domeniul transporturilor între diferitele 
moduri de transport (41 miliarde EUR 
pentru infrastructura rutieră față de 23,6 
miliarde EUR pentru infrastructura 
feroviară și 0,6 miliarde EUR pentru căile 
navigabile interioare), dezechilibru care 
îngreunează crearea unui transport 
european intermodal și durabil; își 
exprimă dorința, în acest sens, să se 
acorde prioritate finanțărilor europene 
alocate proiectelor de transport feroviar și 
să se mărească în cazul infrastructurilor 
care cunosc deja un nivel suficient de 
dezvoltare;
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Amendamentul 5
Michel Dantin

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. deplânge tendința de a amâna lansarea
proiectelor transfrontaliere și a proiectelor 
feroviare în general, ceea ce crește riscul ca 
rețeaua TEN-T să rămână o aglomerare de 
27 de rețele naționale conectate defectuos;

4. deplânge încetinirea ritmului
proiectelor transfrontaliere și a proiectelor 
feroviare în general, cauzată de lipsa de 
fonduri din partea Uniunii Europene și a 
de o prea mare dependență de finanțările 
statelor membre, ceea ce crește riscul ca 
rețeaua TEN-T să rămână o aglomerare de 
27 de rețele naționale conectate defectuos;

Or. fr

Amendamentul 6
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. deplânge tendința de a amâna lansarea 
proiectelor transfrontaliere și a proiectelor 
feroviare în general, ceea ce crește riscul ca 
rețeaua TEN-T să rămână o aglomerare de 
27 de rețele naționale conectate defectuos;

4. deplânge tendința de a amâna lansarea 
proiectelor transfrontaliere și a proiectelor 
feroviare în general, ceea ce crește riscul ca 
rețeaua TEN-T să rămână o aglomerare de 
27 de rețele naționale conectate defectuos
și subliniază importanța dezvoltării de 
legături între proiectele prioritare TEN-T 
și a intermodalitații;

Or. ro
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Amendamentul 7
Ville Itälä

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că este necesar să se țină 
seama de proiectele care depășesc limitele 
interioare ale UE în construcția rețelei 
RTE-T. Posturile de frontieră sunt 
importante pentru rețeaua TEN-T, 
deoarece un simplu consens politic nu 
este suficient în acest domeniu ; 
executarea practică este, de asemenea, 
necesară pentru ca rețeaua să fie 
operațională în regiunile transfrontaliere.
Pe lângă aceasta, ar trebuie, de asemenea, 
să se țină seama de posturile de frontieră 
la frontierele exterioare ale UE.

Or. fi

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța transportului în 
general - a transportului feroviar în 
particular - pentru asigurarea coeziunii 
teritoriale, economice și sociale precum și 
pentru promovarea unui transport eco-
efficient și solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze dezvoltarea 
infrastructurii de cale ferată de mare 
viteză care să asigure conectarea tuturor 
capitalelor statelor membre;

Or. ro
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Amendamentul 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă îngrijorarea față de lipsa 
informațiilor detaliate cu privire la punerea 
în aplicare a investițiilor aflate în curs de 
desfășurare în domeniul transporturilor; își 
pune întrebarea dacă o evaluare precisă a 
implementării nu ar scoate la iveală 
întârzieri semnificative ale investițiilor 
programate pentru proiectele TEN-T și 
insistă că trebuie să existe, în special pe 
fondul crizei economice, mai multă 
certitudine în ceea ce privește calendarul;

6. își exprimă îngrijorarea față de lipsa 
informațiilor detaliate cu privire la punerea 
în aplicare a investițiilor aflate în curs de 
desfășurare în domeniul transporturilor și 
de întârzierile înregistrate în majoritatea 
proiectelor TEN-T aflate în desfășurare ; 
solicită, în acest sens o evaluare precisă a 
implementării acestor proiecte și insistă că 
trebuie să existe, în special pe fondul crizei 
economice, mai multă certitudine în ceea 
ce privește calendarul;

Or. fr

Amendamentul 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă îngrijorarea față de lipsa 
informațiilor detaliate cu privire la punerea 
în aplicare a investițiilor aflate în curs de 
desfășurare în domeniul transporturilor; își 
pune întrebarea dacă o evaluare precisă a 
implementării nu ar scoate la iveală 
întârzieri semnificative ale investițiilor 
programate pentru proiectele TEN-T și 
insistă că trebuie să existe, în special pe 
fondul crizei economice, mai multă 
certitudine în ceea ce privește calendarul;

6. își exprimă îngrijorarea față de lipsa 
informațiilor detaliate cu privire la punerea 
în aplicare a investițiilor aflate în curs de 
desfășurare în domeniul transporturilor; își 
pune întrebarea dacă o evaluare precisă a 
implementării nu ar scoate la iveală 
întârzieri semnificative ale investițiilor 
programate pentru proiectele TEN-T și 
insistă că trebuie să existe, în special pe 
fondul crizei economice, mai multă 
certitudine în ceea ce privește calendarul;
reamintește Comisiei că în Rezoluția sa 
din 22 aprilie 2009 referitoare la cartea 
verde privind TEN-T, la punctul 46, 
Parlamentul European a invitat  
„Comisia și BEI să prezinte în fiecare an 
Parlamentului și Consiliului o listă de 
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proiecte specifice cofinanțate în cazul în 
care proiectele care se înscriu în cadrul 
TEN-T sunt cofinanțate de Fondul 
regional, Fondul de coeziune și BEI, așa 
cum este cazul cofinanțării TEN-T”;

Or. en

Amendamentul 11
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. atrage atenția în special asupra valorii 
adăugate europene a TEN-T, care devine 
evidentă îndeosebi în secțiunile 
transfrontaliere ale proiectelor și la 
interconectarea acestora cu proiectele 
naționale feroviare și cele privind căile 
navigabile interioare;

7. atrage atenția în special asupra valorii 
adăugate europene a TEN-T, care devine 
evidentă îndeosebi în secțiunile 
transfrontaliere ale proiectelor și la 
interconectarea acestora cu proiectele 
naționale rutiere, feroviare și cele privind 
căile navigabile interioare;

Or. en

Amendamentul 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7 bis. subliniază că repartizarea 
fondurilor de coeziune și structurale 
alocate transporturilor se face între 
moduri de transport și rețele de transport, 
fără a se ține îndeajuns seama de 
obiectivele Uniunii Europene;

Or. fr
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Amendamentul 13
Dominique Riquet

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită, prin urmare, o majorare a 
fondurilor totale destinate TEN-T prin
alocarea de fonduri de coeziune pentru 
proiectele din domeniul transporturilor și 
prin dedicarea unei sume din acestea 
pentru rețeaua centrală a TEN-T, întrucât 
aceasta va conduce la o utilizare mai 
eficientă și mai consecventă a fondurilor de 
coeziune în acord cu obiectivele UE 
privind schimbările climatice și 
dezvoltarea durabilă, precum și la o 
realizare mai eficace a rețelei TEN-T;

8. solicită, prin urmare, să se țină mai bine 
seama de politica europeană în domeniul 
transporturilor și în special al TEN-T în 
alocarea de fonduri provenite din politica 
de coeziune, ceea ce va conduce la o 
utilizare mai eficientă și mai consecventă a 
fondurilor de coeziune în acord cu 
obiectivele UE privind schimbările 
climatice și dezvoltarea durabilă, precum și 
la o realizare mai eficace a rețelei TEN-T;
invită Comisia să ia în considerare 
posibilitatea de a introduce în cadrul 
politicii de coeziune a unor criterii de 
repartizare și de condiționalitate care să 
țină mai bine seama de interesul 
european în ceea ce privește rețelele de 
transport;

Or. fr

Amendamentul 14
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită, prin urmare, o majorare a 
fondurilor totale destinate TEN-T prin 
alocarea de fonduri de coeziune pentru 
proiectele din domeniul transporturilor și 
prin dedicarea unei sume din acestea 
pentru rețeaua centrală a TEN-T, întrucât
aceasta va conduce la o utilizare mai 
eficientă și mai consecventă a fondurilor de 
coeziune în acord cu obiectivele UE 
privind schimbările climatice și 
dezvoltarea durabilă, precum și la o 

8. solicită, prin urmare, o majorare a 
fondurilor totale destinate TEN-T și a altor 
proiecte din domeniul transporturilor și 
prin dedicarea unei sume din acestea 
pentru rețeaua centrală a TEN-T, întrucât 
aceasta va conduce la o utilizare mai 
eficientă și mai consecventă a fondurilor de 
coeziune în acord cu obiectivele UE 
privind schimbările climatice și 
dezvoltarea durabilă, precum și la o 
realizare mai eficace a rețelei TEN-T;
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realizare mai eficace a rețelei TEN-T;

Or. en

Amendamentul 15
Michel Dantin

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită, prin urmare, o majorare a 
fondurilor totale destinate TEN-T prin 
alocarea de fonduri de coeziune pentru 
proiectele din domeniul transporturilor și 
prin dedicarea unei sume din acestea 
pentru rețeaua centrală a TEN-T, întrucât 
aceasta va conduce la o utilizare mai 
eficientă și mai consecventă a fondurilor de 
coeziune în acord cu obiectivele UE 
privind schimbările climatice și 
dezvoltarea durabilă, precum și la o 
realizare mai eficace a rețelei TEN-T;

8. solicită, prin urmare, o majorare a 
fondurilor totale destinate TEN-T prin 
alocarea de fonduri de coeziune pentru 
proiectele din domeniul transporturilor 
transfrontaliere și/sau intermodale, și prin 
dedicarea unei sume din acestea pentru 
rețeaua centrală a TEN-T, întrucât aceasta 
va conduce la o utilizare mai eficientă și 
mai consecventă a fondurilor de coeziune 
în acord cu obiectivele UE privind 
schimbările climatice și dezvoltarea 
durabilă, precum și la o realizare mai 
eficace a rețelei TEN-T;

Or. fr

Amendamentul 16
Ville Itälä

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că statele membre 
vor trebuie să se concentreze mai mult 
decât în trecut asupra utilizării corecte a 
fondurilor de coeziune ale Uniunii 
Europene, deoarece marja de eroare este 
foarte importantă în anumite țări ale UE;

Or. fi
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Amendamentul 17
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că aplicarea 
tehnologiilor de informare și comunicare 
în sectorul transportului rutier și al 
interfețelor acestuia cu alte mijloace de 
transport va aduce o contribuție 
semnificativă în vederea îmbunătățirii 
eficienței energetice, a siguranței și a 
securității transportului rutier, și solicită 
Comisiei și statelor membre să asigure o 
aplicare coordonată și eficientă a 
Sistemelor Inteligente de Transport în 
cadrul întregii Uniuni precum și 
susținerea acestora prin resurse 
financiare adecvate;

Or. ro

Amendamentul 18
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să elaboreze un ghid de 
bune practici pentru consultările publice 
privind marile proiecte de interes general, 
având ca obiectiv evitarea situațiilor, 
destul de frecvente, în care interesele 
private blochează proiecte de transport de 
interes general, limitează utilizarea 
eficientă a fondurilor și frânează 
realizarea obiectivelor politicii de 
coeziune și de transport;

Or. en
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Amendamentul 19
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită Comisiei și statelor membre să 
utilizeze revizuirea la mijloc de termen a 
perspectivei financiare 2007-2013, care 
permite statelor membre să își revizuiască 
Programele Operaționale, în vederea 
acordării unei prioritați mai mari 
proiectelor prioritare pentru transportul 
trans-european;

Or. ro


