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Amendamentul 1 

Nathalie Griesbeck 

în numele Grupului ALDE 
 

Raport A7-0189/2010 

Mathieu Grosch 
Un viitor sustenabil pentru transporturi 

COM(2009)0279 – 2009/2096(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

13. subliniază că o comodalitate eficientă 

nu ar trebui măsurată doar în funcŃie de 
rentabilitate, ci şi din punct de vedere al 
protecŃiei mediului, al condiŃiilor sociale şi 

de muncă şi al aspectelor legate de 
siguranŃă, Ńinându-se seama de diferitele 

posibilităŃi şi situaŃii iniŃiale pe de o parte 
ale diferitelor moduri de transport şi, pe de 
altă parte, ale Ńărilor şi regiunilor; 

13. subliniază că o comodalitate eficientă 

nu ar trebui măsurată doar în funcŃie de 
rentabilitate, ci şi din punct de vedere al 
protecŃiei mediului (Ńinând seama de 
impactul global al fiecărui mod de 
transport asupra mediului), al condiŃiilor 

sociale şi de muncă şi al aspectelor legate 
de siguranŃă, Ńinându-se seama de diferitele 
posibilităŃi şi situaŃii iniŃiale pe de o parte 

ale diferitelor moduri de transport şi, pe de 
altă parte, ale Ńărilor şi regiunilor; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Nathalie Griesbeck 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0189/2010 

Mathieu Grosch 

Un viitor sustenabil pentru transporturi 
COM(2009)0279 – 2009/2096(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 32 – litera da (nouă) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

   da. solicită ca schimbarea de politică de la 
nivelul BEI să favorizeze mai mult 
întreprinderile care îşi doresc instrumente 
de producŃie mai ecologice (reînnoirea 
flotei); 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Gesine Meissner, Nathalie Griesbeck 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0189/2010 

Mathieu Grosch 

Un viitor sustenabil pentru transporturi 
COM(2009)0279 – 2009/2096(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

17. consideră că sectorul transporturilor are 
un rol esenŃial pentru realizarea pieŃei 
unice europene şi pentru libera circulaŃie a 

persoanelor şi a mărfurilor şi că 
deschiderea reglementată a pieŃei ar trebui 

să devină o realitate, în principal în 
domeniul transportului feroviar, în toate 
statele membre ale UE; consideră că 

această deschidere completă a pieŃei va fi 
în folosul consumatorilor şi ar trebui să fie 
însoŃită de măsuri de protejare a calităŃii 
serviciilor publice, precum şi de o 
planificare pe termen lung a investiŃiilor 

privind infrastructura şi de 
interoperabilitate tehnică pentru a creşte 
eficienŃa şi siguranŃa şi de măsuri destinate 

evitării denaturării concurenŃei intramodale 
şi intermodale, printre altele în domeniul 

social, fiscal, al siguranŃei şi al protecŃiei 
mediului; internalizarea costurilor externe 
sociale şi de mediu ar trebui să se realizeze 

treptat, începând cu modurile de transport 
rutier şi aerian mai poluante; 

17. consideră că sectorul transporturilor are 
un rol esenŃial pentru realizarea pieŃei 
unice europene şi pentru libera circulaŃie a 

persoanelor şi a mărfurilor şi că 
deschiderea reglementată a pieŃei ar trebui 

să devină o realitate, în principal în 
domeniul transportului feroviar, în toate 
statele membre ale UE; consideră că 

această deschidere completă a pieŃei va fi 
în folosul consumatorilor şi ar trebui să fie 
însoŃită de măsuri de protejare a calităŃii 
serviciilor publice, precum şi de o 
planificare pe termen lung a investiŃiilor 

privind infrastructura şi de 
interoperabilitate tehnică pentru a creşte 
eficienŃa şi siguranŃa şi de măsuri destinate 

evitării denaturării concurenŃei intramodale 
şi intermodale, printre altele în domeniul 

social, fiscal, al siguranŃei, al libertăŃii, 
securităŃii şi justiŃiei şi al protecŃiei 
mediului; internalizarea costurilor externe 

sociale şi de mediu ar trebui să se realizeze 
treptat, începând cu modurile de transport 

rutier şi aerian mai poluante; 

Or. en 

 
 


