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Amendamentul 26
Elżbieta Kruk

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În Comunicarea sa din 11 
decembrie 201915, Comisia a prezentat un 
Pact ecologic european pentru Uniunea 
Europeană și cetățenii săi. Pactul ecologic 
european este o nouă strategie de creștere 
care are drept scop transformarea Uniunii 
într-o societate echitabilă și prosperă, cu o 
economie modernă, eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și 
competitivă, liberă de emisii nete de gaze 
cu efect de seră în 2050, în care creșterea 
economică este decuplată de utilizarea 
resurselor.

(1) În Comunicarea sa din 11 
decembrie 201915, Comisia a prezentat un 
Pact ecologic european pentru Uniunea 
Europeană și cetățenii săi. Pactul ecologic 
european este o nouă strategie de creștere 
echilibrată, care are drept scop 
transformarea Uniunii într-o societate 
echitabilă și prosperă, cu o economie 
modernă, eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și competitivă, liberă de 
emisii nete de gaze cu efect de seră în 
2050, în care creșterea economică este 
decuplată de utilizarea resurselor;

_________________ _________________
15 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 11 
decembrie 2019, Pactul ecologic european 
[COM(2019) 640 final].

15 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 11 
decembrie 2019. „Pactul ecologic 
european” [COM(2019) 640 final].

Or. pl

Amendamentul 27
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Erasmus +, programul general al 
UE pentru mobilitate, educație, tineret și 
sport, este unul dintre cele mai cunoscute 
și mai populare programe europene.  
Întrucât UE depune eforturi pentru a face 
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ca Erasmus + să devină „mai ecologic”, 
iar mobilitatea se află în centrul acestui 
program, sinergiile cu Erasmus + ar 
trebui să joace un rol central în Anul 
european al căilor ferate. Transportul 
feroviar poate fi utilizat pentru activități 
în cadrul programului Erasmus+, 
inclusiv, în special pentru DiscoverEU, 
pentru a ajunge la destinații ale 
reuniunilor pentru proiecte, conferințe și 
destinații de mobilitate individuală și de 
grup pe termen mediu și scurt;

Or. en

Amendamentul 28
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Inițiativa DiscoverEU are 
potențialul de a favoriza schimburile 
interculturale între tinerii europeni și de a 
le permite tinerilor să dobândească noi 
competențe, printre care se numără 
competențe transversale, competențe non-
tehnice, de comunicare, de soluționare a 
problemelor și competențe legate de 
organizarea bugetului, de munca în 
echipă și de planificare;

Or. en

Amendamentul 29
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se obține 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor din 
transporturi până în 2050. Realizarea unui 
transport durabil înseamnă punerea pe 
primul plan a utilizatorilor și asigurarea 
unor alternative mai economice, mai 
accesibile, mai sănătoase și mai curate la 
variantele de mobilitate alese de aceștia în 
prezent. Pactul ecologic european implică 
accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă 
și inteligentă pentru a face față acestor 
provocări. În particular, o parte substanțială 
a celor 75 de procente din transportul 
intern de marfă efectuat în prezent pe cale 
rutieră ar trebui să fie transferată către 
transportul feroviar și către transportul pe 
căile navigabile interioare.

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă, cu emisii zero și 
inteligentă. Astfel, UE pregătește calea 
ecologică care ar trebui să protejeze 
drepturile sociale și să îmbunătățească 
viața tuturor cetățenilor Uniunii. 
Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se asigura 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor generate de 
transporturi până în 2050. În vederea 
asigurării unui transport durabil, este 
necesar să se acorde prioritate 
utilizatorilor și să li se ofere alternative 
mai abordabile ca preț, mai ușor 
accesibile, mai sănătoase și mai puțin 
poluante, care să poată înlocui obiceiurile 
lor actuale în materie de mobilitate. Pactul 
ecologic european implică accelerarea 
trecerii la o mobilitate durabilă și 
inteligentă pentru a face față acestor 
provocări. În particular, o parte substanțială 
a celor 75 de procente din transportul 
intern de marfă efectuat în prezent pe cale 
rutieră ar trebui să fie transferată către 
transportul feroviar și către transportul pe 
căile navigabile interioare;

Or. en

Amendamentul 30
Catherine Griset

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obiectivele (4) În conformitate cu obiectivele 
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stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se obține 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor din 
transporturi până în 2050. Realizarea unui 
transport durabil înseamnă punerea pe 
primul plan a utilizatorilor și asigurarea 
unor alternative mai economice, mai 
accesibile, mai sănătoase și mai curate la 
variantele de mobilitate alese de aceștia în 
prezent. Pactul ecologic european implică 
accelerarea trecerii la o mobilitate 
durabilă și inteligentă pentru a face față 
acestor provocări. În particular, o parte 
substanțială a celor 75 de procente din 
transportul intern de marfă efectuat în 
prezent pe cale rutieră ar trebui să fie 
transferată către transportul feroviar și 
către transportul pe căile navigabile 
interioare.

stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile produc o pătrime din 
emisiile de gaze cu efect de seră ale 
Uniunii, iar această pondere continuă să 
crească. Pentru a se asigura neutralitatea 
climatică, până în 2050 trebuie reduse cu 
90 % emisiile generate de transporturi. 
Pentru un transport durabil, este necesar 
să se acorde prioritate utilizatorilor și să li 
se ofere alternative mai abordabile ca preț, 
mai ușor accesibile, mai sănătoase și mai 
puțin poluante, față de obiceiurile lor de 
mobilitate actuale. Pentru a face față 
acestor provocări, Pactul verde european 
trebuie să prevadă trecerea la o mobilitate 
rarefiată, relocalizată și mai inteligentă. 
O parte substanțială din procentul de 75% 
din transportul intern de marfă efectuat în 
prezent pe cale rutieră ar trebui transferată 
la rândul său către transportul feroviar și 
pe căi navigabile interioare.

Or. fr

Amendamentul 31
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, este necesară o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 

(4) În conformitate cu obiectivele 
stabilite în Comunicarea Comisiei privind 
Pactul ecologic european, se impune o 
transformare a economiei Uniunii și o 
regândire a politicilor, în particular în 
domeniul transporturilor și al mobilității, 
fapt ce implică accelerarea trecerii la o 
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mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile sunt responsabile pentru o 
pătrime din emisiile de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii, iar această pondere 
continuă să crească. Pentru a se obține 
neutralitatea climatică, este necesară o 
reducere cu 90 % a emisiilor din 
transporturi până în 2050. Realizarea unui 
transport durabil înseamnă punerea pe 
primul plan a utilizatorilor și asigurarea 
unor alternative mai economice, mai 
accesibile, mai sănătoase și mai curate la 
variantele de mobilitate alese de aceștia în 
prezent. Pactul ecologic european implică 
accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă 
și inteligentă pentru a face față acestor 
provocări. În particular, o parte substanțială 
a celor 75 de procente din transportul 
intern de marfă efectuat în prezent pe cale 
rutieră ar trebui să fie transferată către 
transportul feroviar și către transportul pe 
căile navigabile interioare.

mobilitate durabilă și inteligentă. 
Transporturile reprezintă un sfert din 
emisiile de gaze cu efect de seră ale 
Uniunii, iar această pondere continuă să 
crească. Pentru a se asigura neutralitatea 
climatică, până în 2050 trebuie reduse cu 
90 % emisiile generate de transporturi. 
Realizarea unui transport durabil înseamnă 
punerea pe primul plan a utilizatorilor și 
asigurarea unor alternative mai economice, 
accesibile pentru toți, mai sănătoase și mai 
curate la variantele de mobilitate actuale. 
Pactul ecologic european implică 
accelerarea trecerii la o mobilitate durabilă 
și inteligentă pentru a face față acestor 
provocări. În particular, o parte substanțială 
din procentul de 75% din transportul 
intern de marfă efectuat în prezent pe cale 
rutieră ar trebui transferată către transportul 
feroviar și pe căi navigabile interioare.

Or. fr

Amendamentul 32
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie 
echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, 
fiind în același timp singurul mod care și-a 
redus în mod constant emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 
până în prezent. Pe lângă acestea, 

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite doar 0,5 % din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră rezultate din 
domeniul transporturilor18a, cu mult mai 
puțin decât o călătorie echivalentă pe cale 
rutieră sau aeriană, fiind în același timp 
singurul mod care și-a redus în mod 
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transportul feroviar și-a redus consumul de 
energie în perioada 1990-201618 și 
utilizează din ce în ce mai mult sursele de 
energie regenerabile.

constant emisiile de gaze cu efect de seră și 
emisiile de CO2 din 1990 până în prezent. 
Pe lângă acestea, transportul feroviar și-a 
redus consumul de energie în perioada 
1990-201618 și utilizează din ce în ce mai 
mult sursele de energie regenerabile;

_________________ _________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures” (Culegerea de 
date statistice în format de buzunar a DG 
MOVE privind transporturile din UE în 
2019, intitulată „Transporturile din UE în 
cifre”) (sursă: Eurostat).

18a Colțul presei CE „2021: Anul 
european al căilor ferate” (sursa: 
Eurostat, UE-28 – 2017)
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures” (Culegerea de 
date statistice în format de buzunar a DG 
MOVE privind transporturile din UE în 
2019, intitulată „Transporturile din UE în 
cifre”) (sursă: Eurostat).

Or. en

Amendamentul 33
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie 
echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, 
fiind în același timp singurul mod care și-a 
redus în mod constant emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 
până în prezent. Pe lângă acestea, 
transportul feroviar și-a redus consumul de 
energie în perioada 1990-201618 și 
utilizează din ce în ce mai mult sursele de 

(5) Mobilitatea este unul dintre 
principalii piloni ai Pactului verde 
european și transportul feroviar are un rol 
important de jucat ca factor de schimbare 
pentru atingerea obiectivului de neutralitate 
climatică până în 2050. El este unul dintre 
modurile de transport cele mai ecologice și 
mai eficiente din punctul de vedere al 
consumului de energie. Transportul 
feroviar este în mare parte electrificat și 
emite mult mai puțin CO2 decât o călătorie 
echivalentă pe cale rutieră sau aeriană, 
fiind în același timp singurul mod care și-a 
redus în mod constant emisiile de gaze cu 
efect de seră și emisiile de CO2 din 1990 
până în prezent. Pe lângă acestea, 
transportul feroviar și-a redus consumul de 
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energie regenerabile. energie în perioada 1990-201618 și 
utilizează din ce în ce mai mult sursele de 
energie regenerabile;

_________________ _________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures” (Culegerea de 
date statistice în format de buzunar a DG 
MOVE privind transporturile din UE în 
2019, intitulată „Transporturile din UE în 
cifre”) (sursă: Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures” (Culegerea de 
date statistice în format de buzunar a DG 
MOVE privind transporturile din UE în 
2019, intitulată „Transporturile din UE în 
cifre”) (sursă: Eurostat).

Or. en

Amendamentul 34
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prin încurajarea investițiilor în 
cele mai avansate și atractive forme de 
infrastructură feroviară și de trenuri, cum 
ar fi trenurile de mare viteză, UE, statele 
membre și autoritățile locale și regionale 
ar putea accelera redresarea economică 
după criza COVID-19 și, în același timp, 
ar face transportul feroviar cu adevărat 
util pentru cetățeni în viața lor de zi cu zi, 
de exemplu pentru a face naveta rapid la 
locul de muncă și pentru ca turiștii să 
ajungă mai rapid la siturile culturale și la 
alte situri de interes;

Or. en

Amendamentul 35
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii 
cu regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia, sectorul feroviar contribuie la 
coeziunea socială, economică și teritorială.

(6) Prin faptul că leagă axele 
principale și secundare de transport ale 
Uniunii de principalele sale regiuni și 
teritorii periferice, sectorul feroviar 
contribuie la coeziunea socială, economică 
și teritorială, permițându-le totodată 
cetățenilor europeni să descopere 
teritoriile și încurajând schimburile 
culturale.

Or. fr

Amendamentul 36
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 
regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia, sectorul feroviar contribuie la 
coeziunea socială, economică și teritorială.

(6) Datorită faptului că leagă 
principalele rute de transport ale Uniunii cu 
regiunile și teritoriile periferice ale 
acesteia, sectorul feroviar contribuie la 
coeziunea socială, economică și teritorială. 
Cu toate acestea, în multe situații, 
conexiunile lipsesc sau infrastructura 
necesară nu este prezentă;

Or. en

Amendamentul 37
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Este necesar să se extindă anumite 
linii de cale ferată existente pentru a se 
ajunge la locuri de interes specifice, cum 
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ar fi siturile culturale, turistice sau 
sportive. Între timp, în vreme ce aceste 
locuri de interes nu sunt încă conectate la 
sistemul feroviar, ar trebui încurajată 
înlocuirea legăturilor lipsă cu alte 
mijloace de transport, de exemplu cu 
navete frecvente între cea mai apropiată 
gară și aceste locuri de interes specifice. 
În acest mod, liniile de cale ferată 
existente ar fi imediat mai utile pentru 
cetățeni;

Or. en

Amendamentul 38
Elżbieta Kruk

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 
privește necesitatea de a reduce zgomotul. 
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor și accelerarea inovării, 
va permite transportului pe calea ferată să-
și valorifice pe deplin potențialul. Acesta 
are, prin urmare, nevoie de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, cât și pentru întreprinderi.

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole care au un impact 
real și semnificativ asupra competitivității 
și atractivității transportului feroviar, 
inclusiv, printre altele, nivelul taxelor de 
acces la infrastructura feroviară, 
obstacolele legate de punerea în funcțiune 
a materialului rulant, diversitatea 
sistemelor de control și a normelor de 
exploatare. Depășirea acestor obstacole, 
împreună cu reducerea costurilor și 
accelerarea inovării, va permite 
transportului pe calea ferată să-și valorifice 
pe deplin potențialul. Acesta are, prin 
urmare, nevoie de un nou impuls pentru a 
deveni mai atractiv, atât pentru călători, cât 
și pentru întreprinderi.

Or. pl
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Amendamentul 39
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 
privește necesitatea de a reduce zgomotul. 
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor și accelerarea inovării, 
va permite transportului pe calea ferată să-
și valorifice pe deplin potențialul. Acesta 
are, prin urmare, nevoie de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, cât și pentru întreprinderi.

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 
privește necesitatea de a reduce zgomotul. 
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor și accelerarea inovării, 
va permite transportului pe calea ferată să-
și valorifice pe deplin potențialul. Acesta 
are, prin urmare, nevoie de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, cât și pentru întreprinderi. 
Uniunea ar trebui să promoveze politici 
care să fie mai incluzive, accesibile 
persoanelor cu handicap și atractive 
pentru tineri;

Or. en

Amendamentul 40
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În timp ce ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a crescut doar ușor din 2007, 
ponderea transportului de marfă a scăzut. 
Pentru realizarea unui adevărat spațiu 
feroviar unic european, trebuie depășite 
încă multe obstacole, inclusiv în ceea ce 

(7) Dacă ponderea transportului 
feroviar de călători în transportul terestru al 
Uniunii a înregistrat doar o creștere 
plăpândă din 2007 încoace, ponderea 
transportului feroviar de marfă a scăzut. 
Pentru a realiza un spațiu feroviar unic 
european veritabil, mai sunt multe 
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privește necesitatea de a reduce zgomotul. 
Depășirea acestor obstacole, împreună cu 
reducerea costurilor și accelerarea 
inovării, va permite transportului pe calea 
ferată să-și valorifice pe deplin potențialul. 
Acesta are, prin urmare, nevoie de un nou 
impuls pentru a deveni mai atractiv, atât 
pentru călători, cât și pentru întreprinderi.

obstacole de depășit, inclusiv în ceea ce 
privește normele de reducere a 
zgomotului. Dacă se depășesc aceste 
obstacole, se reduc costurile și se 
accelerează inovarea, transportul pe calea 
ferată va putea să-și valorifice pe deplin 
potențialul. Transportul feroviar are 
nevoie, prin urmare, de un nou impuls 
pentru a deveni mai atractiv, atât pentru 
călători, în special pentru tineri, cât și 
pentru întreprinderi.

Or. fr

Amendamentul 41
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Dacă majoritatea gărilor feroviare 
au în primul menirea de a-și îndeplini 
principala funcție de loc de sosire și de 
plecare pentru călători, se întâmplă tot 
mai des ca ele să aibă un dublu rol, 
devenind platforme pentru campanii și 
proiecte de informare, educative, 
culturale și sociale, ceea le sporește 
atractivitatea pentru călători și pune în 
valoare comunitățile locale;

Or. fr

Amendamentul 42
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prin faptul că oferă sprijin pentru 
investiții în infrastructura feroviară prin 
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intermediul fondurilor și programelor 
sale, Uniunea are un impact direct asupra 
promovării transportului feroviar, care ar 
trebui exploatat la maximum. O renaștere 
a trenului presupune o finanțare 
suplimentară care ar trebui să se 
concentreze îndeosebi pe (re)instalarea 
liniilor feroviare transfrontaliere și 
regionale lipsă, pe întreținerea și 
modernizarea liniilor și infrastructurilor 
existente, precum și pe reactivarea liniilor 
dezafectate acolo unde pasagerii și 
mărfurile ar putea fi transportați cu 
trenul; s-ar putea pune în practică noi 
idei pentru o utilizare optimă a 
materialului rulant în toată Uniunea, 
pentru a facilita, de exemplu, reapariția 
serviciilor de trenuri de noapte. Este 
esențial să se mobilizeze fonduri 
consistente și să se ofere rate de 
cofinanțare mai mari, orientate către o 
mobilitate durabilă, intermodală și 
inteligentă, să se pună transportul 
feroviar în centrul oricărei strategii 
europene de mobilitate și să constituie o 
condiție prealabilă pentru finanțare. 
Comisia ar trebui să asigure, în 
planificarea și execuția bugetului Uniunii 
pentru 2021-2027, fonduri suficiente 
pentru această „renaștere”;

Or. fr

Amendamentul 43
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Programul de lucru al Comisiei 
Europene pentru 2020, precum și multe 
alte documente ale UE, subliniază două 
elemente-cheie pentru un viitor prosper și 
sustenabil al Europei:  tranziția ecologică 
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și tranziția digitală. Cu condiția ca 
investițiile solide în rețele Wi-Fi de bună 
calitate pe toate trenurile europene să fie 
asigurate, transportul feroviar poate 
contribui în mod semnificativ la ambele 
elemente. Timpul petrecut în tren cu o 
bună rețea Wi-Fi poate fi, de asemenea, 
utilizat în mod corespunzător, printre 
altele, în scopuri educaționale, deoarece 
mulți europeni petrec timp îndelungat pe 
trenuri în timp ce fac naveta, fie că este 
vorba despre tineri care merg la școală 
sau adulți care fac naveta la serviciu; 

Or. en

Amendamentul 44
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Programele și proiectele UE care 
vizează promovarea mobilității 
transnaționale și transregionale, în 
special în domeniul educației, formării, 
pieței muncii, culturii și turismului, 
precum Erasmus +, Europa creativă sau 
Corpul european de solidaritate, ar trebui, 
ori de câte ori este posibil, să acorde 
prioritate transportului feroviar ca mijloc 
de transport ales; 

Or. en

Amendamentul 45
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Considerentul 8 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Transportul feroviar poate juca un 
rol important în încurajarea unui mod de 
viață sănătos în rândul europenilor tineri 
și adulți în diferite moduri. Acesta poate, 
de exemplu, să încurajeze mersul mai des 
pe jos și utilizarea mai frecventă a 
bicicletelor în viața de zi cu zi, cu condiția 
ca bicicletele să fie autorizate în trenuri. 
Mersul pe jos și cu bicicleta poate fi 
utilizat pentru transportul de la domiciliu 
la gară și de la gară până la locul de 
muncă sau la școală. Ambele sunt 
echivalente cu practicarea sporturilor 
ușoare și permit persoanelor să evite 
utilizarea automobilelor, să evite stresul 
legat de ambuteiaje și să reducă inhalarea 
de aer poluat (datele arată că poluarea 
din interiorul mașinii este chiar mai 
ridicată decât în exterior, pe șosea). 
Datele arată că stresul în rândul 
europenilor este în continuă creștere. 
Promovarea utilizării trenurilor în timpul 
Anului european ar putea contribui la 
combaterea acestor tendințe. Programele 
de bunăstare ar putea fi disponibile la 
bordul trenurilor. Timpul de deplasare 
petrecut în tren în sine poate reprezenta 
pur și simplu timp petrecut departe de 
stresul zilnic; 

Or. en

Amendamentul 46
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Călătoriile cu trenul pot crește 
siguranța tinerilor europeni, mulți dintre 
aceștia utilizând încă mijloace de 
transport discutabile, cum ar fi 
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autostopul, pentru a face naveta la liceu, 
pentru a călători în orașe mai mici sau 
sate mai mici mai îndepărtate sau pentru 
a ajunge la destinații pentru activități 
recreative;

Or. en

Amendamentul 47
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2021 este desemnat „Anul european 
al căilor ferate” (denumit în continuare 
„anul european”).

Anul 2021 este desemnat „Anul european 
al căilor ferate” (denumit în continuare 
„anul european”), în sprijinul dezvoltării 
căilor ferate ca pivot durabil al politicii de 
mobilitate a Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 48
Catherine Griset

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul anului european este să 
încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, 
ale statelor membre, ale autorităților 
regionale și locale și alte altor organizații 
de a mări ponderea călătorilor și a 
mărfurilor care circulă pe calea ferată. În 
particular, anul european trebuie

Obiectivul anului european este să 
încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, 
ale statelor membre, ale autorităților 
regionale și locale și alte altor organizații 
de a mări ponderea călătorilor și a 
mărfurilor care circulă pe calea ferată 
raportat la alte moduri de transport mai 
poluante. În particular, anul european 
trebuie

Or. fr
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Amendamentul 49
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul anului european este să 
încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, 
ale statelor membre, ale autorităților 
regionale și locale și alte altor organizații 
de a mări ponderea călătorilor și a 
mărfurilor care circulă pe calea ferată. În 
particular, anul european trebuie

Obiectivul anului european este să 
încurajeze și să sprijine eforturile Uniunii, 
ale statelor membre, ale autorităților 
regionale și locale, precum și alte altor 
părți interesate relevante de a mări 
ponderea călătorilor și a mărfurilor care 
circulă pe calea ferată. În special, Anul 
european;

Or. en

Amendamentul 50
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, inovator și 
sigur, în particular prin sublinierea rolului 
său de factor de schimbare în sprijinul 
atingerii obiectivului de neutralitate 
climatică al Uniunii până în 2050, precum 
și prin campanii de comunicare destinate 
publicului larg, în special tinerilor;

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, accesibil, 
inovator și sigur, în particular prin 
sublinierea rolului său de factor de 
schimbare în sprijinul atingerii obiectivului 
de neutralitate climatică al Uniunii până în 
2050 și de respectare a Acordului de la 
Paris, precum și prin campanii de 
comunicare destinate publicului larg, în 
special tinerilor; subliniază necesitatea 
unui sprijin financiar public pentru 
serviciile feroviare transfrontaliere în 
întreaga UE, în special după criza 
COVID-19, acestea fiind o alternativă la 
zborurile pe distanțe scurte și medii; 

Or. en
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Amendamentul 51
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, inovator și 
sigur, în particular prin sublinierea 
rolului său de factor de schimbare în 
sprijinul atingerii obiectivului de 
neutralitate climatică al Uniunii până în 
2050, precum și prin campanii de 
comunicare destinate publicului larg, în 
special tinerilor;

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, inovator și 
sigur, punând accentul mai ales pe rolul 
său de factor de schimbare în susținerea 
obiectivului Uniunii de a ajunge la 
neutralitate climatică până în 2050 și 
lansând campanii de comunicare destinate 
publicului larg, în special tinerilor, mai 
ales participanților la programele sub 
egida Erasmus+ și a Corpului European 
de solidaritate, pentru care mobilitatea 
reprezintă o parte importantă a 
experienței lor europene și cărora 
participarea la programele respective le 
poate schimba obișnuințele;

Or. fr

Amendamentul 52
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, inovator și 
sigur, în particular prin sublinierea rolului 
său de factor de schimbare în sprijinul 
atingerii obiectivului de neutralitate 
climatică al Uniunii până în 2050, precum 
și prin campanii de comunicare destinate 
publicului larg, în special tinerilor;

(a) să promoveze transportul feroviar 
ca mod de transport durabil, inovator și 
sigur, în particular prin sublinierea rolului 
său de factor de schimbare în sprijinul 
atingerii obiectivului de neutralitate 
climatică al Uniunii până în 2050, precum 
și prin campanii de comunicare destinate 
publicului larg, în special tinerilor și 
vârstnicilor;

Or. en
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Amendamentul 53
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să promoveze utilizarea 
transportului feroviar, ori de câte ori este 
posibil, pentru activități din cadrul 
programului Erasmus +; 

Or. en

Amendamentul 54
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le 
permite să exploreze Uniunea în toată 
diversitatea sa, promovează coeziunea și 
contribuie la integrarea pieței interne a 
Uniunii;

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le 
permite să exploreze Uniunea în toată 
diversitatea sa, promovează coeziunea și 
contribuie la integrarea pieței interne a 
Uniunii, scoțând totodată în relief 
diferențele existente între țările europene 
în materie de infrastructuri feroviare, 
care îi pun pe cetățenii europeni în situații 
de inegalitate izbitoare în privința 
serviciilor de mobilitate;

Or. fr

Amendamentul 55
Catherine Griset

Propunere de decizie
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Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, care îi apropie pe cetățeni, le 
permite să exploreze Uniunea în toată 
diversitatea sa, promovează coeziunea și 
contribuie la integrarea pieței interne a 
Uniunii;

(b) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a transportului 
feroviar, care îi apropie pe cetățeni și le 
permite să exploreze țările și regiunile 
europene în toată diversitatea lor;

Or. fr

Amendamentul 56
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să promoveze călătoriile cu trenul 
și să încurajeze eforturile de a le face mai 
accesibile și mai atractive pentru tineri; 

Or. en

Amendamentul 57
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria și 
societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
competitivitatea industrială, turismul 
durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, 
educație, tineret și cultură, precum și de 

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria și 
societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
coeziunea transfrontalieră, 
competitivitatea industrială, economia 
vârstei a treia, turismul durabil, inovare, 
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îmbunătățirea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap;

ocuparea forței de muncă, educație, tineret 
și cultură, precum și de îmbunătățirea 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 58
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria 
și societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
competitivitatea industrială, turismul 
durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, 
educație, tineret și cultură, precum și de 
îmbunătățirea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap;

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la societatea și 
economia Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
turismul sustenabil, competitivitatea 
industrială, inovare, ocuparea forței de 
muncă, educație, tineret și cultură, cu 
accent deosebit pe îmbunătățirea 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap și mobilitate redusă;

Or. fr

Amendamentul 59
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria și 
societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
competitivitatea industrială, turismul 
durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, 
educație, tineret și cultură, precum și de 
îmbunătățirea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap;

(c) să consolideze contribuția 
sectorului feroviar la economia, industria și 
societatea Uniunii, acoperind în special 
aspectele legate de dezvoltarea regională, 
competitivitatea industrială, turismul 
durabil, inovare, ocuparea forței de muncă, 
educație, tineret, cultură, patrimoniul 
cultural industrial, precum și de 
îmbunătățirea accesibilității pentru 
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persoanele cu handicap;

Or. es

Amendamentul 60
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să se ocupe de problema 
impactului asupra mediului al 
transporturilor asociate turismului și să 
informeze populația despre necesitatea 
unui turism sustenabil, punând accentul 
pe patrimoniul și turismul cultural, 
mergând pe calea trasată de Anul 
european al patrimoniului cultural 2018;

Or. fr

Amendamentul 61
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să dezvolte un plan actualizat de 
dezvoltare a rețelei feroviare, conceput să 
integreze întreaga Uniune, cu acces la 
cele mai recente tehnologii din domeniu, 
pentru a asigura egalitatea de șanse și 
accesul echitabil la mobilitate pentru toți, 
în special în cadrul programelor și 
inițiativelor UE, cum ar fi Erasmus +; 

Or. en

Amendamentul 62
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Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să promoveze trenul ca mijloc de 
transport privilegiat și accesibil pentru 
participanții la programe de mobilitate, 
pentru tineret și culturale ale Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 63
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) să dezvolte noi oportunități de 
mobilitate prin intermediul rețelelor 
feroviare și să le facă mai accesibile, 
inclusiv cu stimulente speciale pentru 
persoanele care provin din medii 
defavorizate, din zone rurale sau din 
regiuni izolate; 

Or. en

Amendamentul 64
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să contribuie la promovarea 
transportului feroviar ca element 
important al relațiilor dintre Uniune și 
țările învecinate, în particular în Balcanii 

(d) să sublinieze dimensiunea 
europeană și transfrontalieră a 
transportului feroviar și necesitatea de a 
transforma mozaicul de rețele feroviare 
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de Vest, bazându-se pe interesul și nevoile 
țărilor partenere, precum și pe expertiza 
Uniunii în domeniul transportului 
feroviar.

naționale ale Uniunii într-o rețea cu 
adevărat europeană, care îi apropie pe 
cetățeni, le permite să exploreze Uniunea 
în toată diversitatea sa, promovează 
coeziunea și contribuie la integrarea 
pieței interne a Uniunii; să promoveze mai 
ales avantajele opțiunilor feroviare față de 
zborurile alternative pe distanță medie;

Or. fr

Amendamentul 65
Catherine Griset

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să contribuie la promovarea 
transportului feroviar ca element 
important al relațiilor dintre Uniune și 
țările învecinate, în particular în Balcanii 
de Vest, bazându-se pe interesul și nevoile 
țărilor partenere, precum și pe expertiza 
Uniunii în domeniul transportului feroviar.

(d) să contribuie la promovarea 
transportului feroviar, bazându-se pe 
interesul și nevoile țărilor partenere, 
precum și pe expertiza Uniunii în domeniul 
transportului feroviar;

Or. fr

Amendamentul 66
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să promoveze inițiativa 
DiscoverEU, care depinde aproape în 
totalitate de serviciile de transport 
feroviar; 

Or. en
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Amendamentul 67
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsurile care trebuie luate pentru 
realizarea obiectivelor stabilite la articolul 
2 includ următoarele activități legate de 
obiectivele anului european la nivelul 
Uniunii și la nivel național, regional sau 
local:

1. Măsurile care trebuie luate pentru 
realizarea obiectivelor stabilite la articolul 
2 includ următoarele activități legate de 
obiectivele anului european la nivelul 
Uniunii și la nivel național, regional sau 
local, și care vizează în mod clar 
societatea civilă:

Or. en

Amendamentul 68
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiative și evenimente pentru 
promovarea dezbaterilor, sensibilizare și 
facilitarea implicării cetățenilor, 
întreprinderilor și autorităților publice în 
vederea atragerii mai multor persoane și 
mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc 
de combatere a schimbărilor climatice, cu 
ajutorul unor canale și instrumente variate, 
inclusiv al unor evenimente organizate în 
statele membre;

(a) inițiative și evenimente pentru 
promovarea dezbaterilor, sensibilizare și 
facilitarea implicării cetățenilor, inclusiv a 
tinerilor, studenților și persoanelor cu 
handicap, întreprinderilor și autorităților 
publice în vederea atragerii mai multor 
persoane și mărfuri către transportul 
feroviar, ca mijloc de combatere a 
schimbărilor climatice, pentru a stimula 
schimburile culturale și turismul și 
călătoriile sustenabile, cu ajutorul unor 
canale și instrumente variate, inclusiv al 
unor evenimente organizate în statele 
membre;

Or. en
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Amendamentul 69
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiative și evenimente pentru 
promovarea dezbaterilor, sensibilizare și 
facilitarea implicării cetățenilor, 
întreprinderilor și autorităților publice în 
vederea atragerii mai multor persoane și 
mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc 
de combatere a schimbărilor climatice, cu 
ajutorul unor canale și instrumente variate, 
inclusiv al unor evenimente organizate în 
statele membre;

(a) inițiative vizând promovarea 
dezbaterilor, sensibilizarea și stimularea 
implicării întreprinderilor, autorităților 
publice și a altor părți interesate 
relevante, în vederea atragerii mai multor 
persoane și mărfuri către transportul 
feroviar, ca mijloc de combatere a 
schimbărilor climatice, cu ajutorul unor 
canale și instrumente variate, inclusiv al 
unor evenimente organizate în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 70
Catherine Griset

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiative și evenimente pentru 
promovarea dezbaterilor, sensibilizare și 
facilitarea implicării cetățenilor, 
întreprinderilor și autorităților publice în 
vederea atragerii mai multor persoane și 
mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc 
de combatere a schimbărilor climatice, cu 
ajutorul unor canale și instrumente 
variate, inclusiv al unor evenimente 
organizate în statele membre;

(a) inițiative și evenimente pentru 
promovarea dezbaterilor, sensibilizare și 
facilitarea implicării cetățenilor, 
întreprinderilor și autorităților publice în 
vederea atragerii mai multor persoane și 
mărfuri către transportul feroviar, ca mijloc 
de combatere a schimbărilor climatice, 
încurajând mobilitatea pe trasee mai 
scurte;

Or. fr

Amendamentul 71
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
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Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea evenimentelor 
sportive în locuri accesibile trenurilor; 

Or. en

Amendamentul 72
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) promovarea și încurajarea 
serviciilor de transport feroviar care 
permit îmbarcarea bicicletelor la bord 
pentru a vizita atracțiile turistice la 
destinații specifice; 

Or. en

Amendamentul 73
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) campanii de informare, prezentare, 
inspirare, educare și sensibilizare pentru a 
încuraja schimbarea comportamentului 
călătorilor, consumatorilor și 
întreprinderilor și pentru a stimula o 
contribuție activă a publicului larg la 
atingerea obiectivelor privind un transport 
mai durabil;

(b) campanii de informare, educare și 
sensibilizare, precum și expoziții și 
festivaluri, pentru a-i inspira pe oameni și 
a încuraja schimbarea comportamentului 
călătorilor, consumatorilor și 
întreprinderilor și pentru a stimula o 
contribuție activă a publicului larg la 
atingerea obiectivelor unui transport mai 
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durabil și accesibil, dându-le oamenilor 
imboldul de a purcede la descoperirea 
activă a teritoriului european, dar și a 
patrimoniului feroviar european, care 
face parte din istoria, mai ales industrială, 
a Europei;

Or. fr

Amendamentul 74
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) campanii de informare, prezentare, 
inspirare, educare și sensibilizare pentru a 
încuraja schimbarea comportamentului 
călătorilor, consumatorilor și 
întreprinderilor și pentru a stimula o 
contribuție activă a publicului larg la 
atingerea obiectivelor privind un transport 
mai durabil;

(b) campanii de informare privind 
situația actuală și istoria transportului 
feroviar și contribuția acestuia la 
patrimoniul industrial european; 
prezentări, inspirație, educare și 
sensibilizare pentru a încuraja schimbarea 
comportamentului călătorilor, 
consumatorilor și întreprinderilor și pentru 
a stimula o contribuție activă a publicului 
larg la atingerea obiectivelor privind un 
transport mai durabil;

Or. es

Amendamentul 75
Elżbieta Kruk

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) campanii de informare, prezentare, 
inspirare, educare și sensibilizare pentru a 
încuraja schimbarea comportamentului 
călătorilor, consumatorilor și 
întreprinderilor și pentru a stimula o 
contribuție activă a publicului larg la 

(b) campanii de informare, prezentare, 
inspirație, educare profesională și socială 
și sensibilizare pentru a încuraja 
schimbarea comportamentului călătorilor, 
consumatorilor și întreprinderilor și pentru 
a stimula o contribuție activă a publicului 
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atingerea obiectivelor privind un transport 
mai durabil;

larg la atingerea obiectivelor privind un 
transport mai durabil, inovator și sigur;

Or. pl

Amendamentul 76
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) campanii de informare, prezentare, 
inspirare, educare și sensibilizare pentru a 
încuraja schimbarea comportamentului 
călătorilor, consumatorilor și 
întreprinderilor și pentru a stimula o 
contribuție activă a publicului larg la 
atingerea obiectivelor privind un transport 
mai durabil;

(b) campanii de informare, educare și 
sensibilizare pentru a inspira și a încuraja 
schimbarea comportamentului călătorilor, 
consumatorilor și întreprinderilor și pentru 
a stimula o contribuție activă a publicului 
larg la atingerea obiectivelor privind un 
transport mai durabil;

Or. en

Amendamentul 77
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) schimburi de opinii cu privire la 
experiențele naționale în ceea ce privește 
adaptările programelor școlare pentru a 
afla mai multe despre aspectele istorice și 
tehnice ale căilor ferate, importanța căilor 
ferate pentru un mediu înconjurător mai 
curat și abordări interdisciplinare și 
interșcolare privind căile ferate; 

Or. en
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Amendamentul 78
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) schimburi de experiență la nivel 
național pentru a promova excursiile 
școlare cu trenul, pentru o zi sau pe o 
perioadă mai lungă; 

Or. en

Amendamentul 79
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale, societatea civilă, întreprinderi și 
școli, cu privire la promovarea utilizării 
transportului feroviar și la modalitățile de 
implementare a unor schimbări 
comportamentale la toate nivelurile;

(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale, societatea civilă, întreprinderi și 
școli cu privire la promovarea călătoriilor 
cu trenul și la modul de a genera 
schimbări comportamentale la toate 
nivelurile, precum și partajarea unor 
soluții concrete și umane pentru a le oferi 
o accesibilitate optimă persoanelor cu 
dizabilități și bătrânilor;

Or. fr

Amendamentul 80
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale, societatea civilă, întreprinderi și 
școli, cu privire la promovarea utilizării 
transportului feroviar și la modalitățile de 
implementare a unor schimbări 
comportamentale la toate nivelurile;

(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale și alte părți interesate relevante, 
inclusiv întreprinderi și structuri 
educaționale, cu privire la promovarea 
utilizării transportului feroviar și la 
modalitățile de inducere a unor schimbări 
comportamentale la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 81
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale, societatea civilă, întreprinderi și 
școli, cu privire la promovarea utilizării 
transportului feroviar și la modalitățile de 
implementare a unor schimbări 
comportamentale la toate nivelurile;

(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale, parteneri sociali, societatea 
civilă, întreprinderi, universități și școli, cu 
privire la promovarea utilizării 
transportului feroviar și la modalitățile de 
implementare a unor schimbări 
comportamentale la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 82
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale, societatea civilă, întreprinderi și 
școli, cu privire la promovarea utilizării 
transportului feroviar și la modalitățile de 
implementare a unor schimbări 
comportamentale la toate nivelurile;

(c) schimb de experiență și de bune 
practici între autorități naționale, regionale 
și locale, societatea civilă, agenții de 
turism, întreprinderi și școli, cu privire la 
promovarea utilizării transportului feroviar 
și la modalitățile de implementare a unor 
schimbări comportamentale la toate 
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nivelurile;

Or. fr

Amendamentul 83
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o atenție deosebită și o susținere 
financiară consistentă vor trebui 
îndreptate către proiectele susținute de 
Erasmus+ și Corpul european de 
solidaritate pentru mobilitatea feroviară și 
promovarea sa, precum și către eventuale 
proiecte culturale finanțate de Europa 
Creativă care au trenul ca loc de 
desfășurare și mijloc de transport sau au 
mobilitatea feroviară ca subiect;

Or. fr

Amendamentul 84
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea de legături cu 
programele europene care încurajează 
mobilitatea, precum Erasmus+, Europa 
Creativă și Corpul european de 
solidaritate pentru a încuraja cât mai 
mult posibil folosirea transportului 
feroviar;

Or. fr
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Amendamentul 85
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să promoveze și să contribuie la 
creșterea gradului de conștientizare cu 
privire la transportul feroviar ca o opțiune 
preferată de călătorie favorabilă mediului 
și intermodală, permițând în mod 
convenabil legăturile cu moduri de 
transport sustenabile, cum ar fi ciclismul; 

Or. en

Amendamentul 86
Elżbieta Kruk

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) promovarea la scară largă a 
principiilor culturii în materie de 
siguranță în rândul utilizatorilor și al 
angajaților transportului feroviar;

Or. pl

Amendamentul 87
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) derularea de studii și activități de 
inovare și diseminarea rezultatelor acestora 
la nivel european sau național; precum și

(d) derularea de studii și activități de 
inovare și diseminarea rezultatelor acestora 
la nivel european, național și regional; 
precum și;
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Or. en

Amendamentul 88
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) derularea de studii și activități de 
inovare și diseminarea rezultatelor acestora 
la nivel european sau național; precum și

(d) derularea de studii și activități de 
inovare și diseminarea rezultatelor acestora 
la nivel european, național și regional;

Or. fr

Amendamentul 89
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea proiectelor și a 
rețelelor legate de anul european, inclusiv 
prin intermediul mass-media, al rețelelor 
sociale și al altor comunități online.

(e) promovarea proiectelor și a 
rețelelor legate de anul european, în special 
festivalul Europalia, inclusiv prin mass-
media, rețelele sociale și alte comunități 
online, pentru a ajunge la urechile cât 
mai multor oameni.

Or. fr

Amendamentul 90
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) parteneriate perfectate de Comisia 
Europeană cu societăți feroviare 
europene pentru ca participanții la 



PE653.797v01-00 36/42 AM\1207527RO.docx

RO

programele Erasmus +, Corpul european 
de solidaritate și Europa Creativă să 
poată beneficia de tarife preferențiale la 
deplasările lor cu trenul, inspirându-se 
îndeosebi din experiența proiectului 
DiscoverEU și subliniind beneficiile 
importante pe care le-ar aduce acestor 
societăți numeroșii participanți la 
programele respective;

Or. fr

Amendamentul 91
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) schimbul de bune practici în ceea 
ce privește inițiativele naționale 
referitoare la pachetele de servicii de 
călătorie subvenționate pentru „o zi 
petrecută la” situri culturale, situri de 
interes natural și alte situri turistice; 

Or. en

Amendamentul 92
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instituțiile și organismele Uniunii, 
precum și statele membre, la nivelul 
Uniunii și, respectiv, la nivel național, pot 
face trimitere la anul european și pot utiliza 
identitatea sa vizuală pentru promovarea 
activităților menționate la alineatul (1).

2. Instituțiile și organismele Uniunii, 
precum și statele membre, la nivelul 
Uniunii și, respectiv, la nivel național, pot 
face trimitere la anul european și pot utiliza 
identitatea sa vizuală pentru promovarea 
activităților menționate la alineatul (1). 
Mai exact, în cursul anului european, 
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Comisia ar urma să promoveze rețeaua de 
trenuri de noapte existentă în UE și să 
încurajeze asocierea identității vizuale a 
UE cu inițiativele de transport feroviar 
nocturn transfrontalier;

Or. fr

Amendamentul 93
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instituțiile și organismele Uniunii, 
precum și statele membre, la nivelul 
Uniunii și, respectiv, la nivel național, pot 
face trimitere la anul european și pot utiliza 
identitatea sa vizuală pentru promovarea 
activităților menționate la alineatul (1).

2. Instituțiile și organismele Uniunii, 
precum și statele membre, la nivelul 
Uniunii și, respectiv, la nivel național, 
trebuie să facă trimitere la anul european 
și pot utiliza identitatea sa vizuală pentru 
promovarea activităților menționate la 
alineatul (1), iar Comisia trebuie să 
vegheze ca în toate etapele promovării să 
se menționeze sprijinul acordat de 
Uniunea Europeană pentru proiectele și 
inițiativele finanțate în cadrul anului 
european.

Or. fr

Amendamentul 94
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitatea pentru organizarea 
participării la anul european la nivel 
național le revine statelor membre. În acest 
sens, statele membre desemnează 
coordonatori naționali. Coordonatorii 
naționali trebuie să asigure coordonarea 

Responsabilitatea organizării participării la 
Anul european la nivel național le revine 
statelor membre. În acest sens, statele 
membre desemnează coordonatori naționali 
și le asigură resursele financiare și 
umane necesare pentru a-și îndeplini 
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activităților relevante la nivel național. sarcinile. Coordonatorii naționali trebuie 
să asigure coordonarea activităților 
relevante la nivel național și se 
coordonează între ei la nivel european. 
Coordonatorii naționali sunt selectați pe 
baza angajamentului lor dovedit de a 
dezvolta transportul feroviar în Europa.

Or. fr

Amendamentul 95
Catherine Griset

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitatea pentru organizarea 
participării la anul european la nivel 
național le revine statelor membre. În acest 
sens, statele membre desemnează 
coordonatori naționali. Coordonatorii 
naționali trebuie să asigure coordonarea 
activităților relevante la nivel național.

În concordanță cu principiul 
subsidiarității, responsabilitatea pentru 
organizarea participării la anul european la 
nivel național le revine statelor membre. În 
acest sens, statele membre desemnează 
coordonatori naționali. Coordonatorii 
naționali trebuie să asigure coordonarea 
activităților relevante la nivel național.

Or. fr

Amendamentul 96
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia convoacă reuniuni 
periodice ale coordonatorilor naționali 
pentru a coordona derularea anului 
european. Reuniunile respective trebuie, de 
asemenea, să constituie oportunități pentru 
schimbul de informații cu privire la 
implementarea anului european la nivel 
național și la nivelul Uniunii. La aceste 

1. Comisia convoacă reuniuni 
periodice ale coordonatorilor naționali 
pentru a coordona derularea anului 
european. Reuniunile respective trebuie, de 
asemenea, să constituie oportunități pentru 
schimbul de informații și bune practici cu 
privire la implementarea anului european la 
nivel național și la nivelul Uniunii; la 
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reuniuni pot participa și reprezentanți ai 
Parlamentului European, în calitate de 
observatori.

aceste reuniuni pot participa și 
reprezentanți ai Parlamentului European, în 
calitate de observatori;

Or. en

Amendamentul 97
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia convoacă reuniuni 
periodice ale coordonatorilor naționali 
pentru a coordona derularea anului 
european. Reuniunile respective trebuie, de 
asemenea, să constituie oportunități pentru 
schimbul de informații cu privire la 
implementarea anului european la nivel 
național și la nivelul Uniunii. La aceste 
reuniuni pot participa și reprezentanți ai 
Parlamentului European, în calitate de 
observatori.

1. Comisia convoacă reuniuni 
periodice ale coordonatorilor naționali 
pentru a coordona derularea anului 
european. Reuniunile respective trebuie, de 
asemenea, să constituie oportunități pentru 
schimbul de informații cu privire la 
implementarea anului european la nivel 
național și la nivelul Uniunii. La aceste 
reuniuni vor fi invitați și reprezentanți ai 
Parlamentului European, în calitate de 
observatori.

Or. fr

Amendamentul 98
Laurence Farreng

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Coordonarea anului european la 
nivelul Uniunii trebuie să implice o 
abordare transversală, în vederea creării de 
sinergii între diversele programe și 
inițiative ale Uniunii care finanțează 
proiecte în domeniul transportului feroviar 
sau care au o dimensiune feroviară.

2. Coordonarea anului european la 
nivelul Uniunii trebuie să implice o 
abordare interdisciplinară, în vederea 
creării de sinergii durabile între diversele 
programe și inițiative ale Uniunii care 
finanțează proiecte în domeniul 
transportului feroviar sau care au o 
dimensiune feroviară.



PE653.797v01-00 40/42 AM\1207527RO.docx

RO

Or. fr

Amendamentul 99
Catherine Griset

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni periodice ale 
părților interesate și ale reprezentanților 
organizațiilor sau organismelor active în 
domeniul transportului feroviar, inclusiv ai 
rețelelor transnaționale existente și ai 
ONG-urilor relevante, precum și ai 
organizațiilor de tineret și ai comunităților, 
pentru a o sprijini în ceea ce privește 
implementarea anului european la nivelul 
Uniunii.

Comisia convoacă reuniuni periodice cu 
părțile interesate și reprezentanți ai 
organizațiilor sau organismelor active în 
domeniul transportului feroviar, inclusiv ai 
rețelelor transnaționale existente și ai 
ONG-urilor din domeniu, precum și 
reprezentanți ai organizațiilor de tineret, 
pentru a o sprijini la implementarea anului 
european la nivelul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 100
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă bugetul o permite, Comisia poate 
organiza cereri de propuneri și de proiecte 
care pot primi sprijin pentru contribuția 
lor excepțională la realizarea obiectivelor 
anului european.

Comisia va dispune de un buget suficient 
pentru a organiza cereri de propuneri și 
proiecte eligibile pentru sprijin dată fiind 
contribuția lor excepțională la realizarea 
obiectivelor anului european și pentru a 
asigura coordonarea inițiativelor statelor 
membre. Bugetul alocat pentru întregul 
an, cuprinzând pregătirea, comunicarea 
și analiza rezultatelor, se va inspira din 
exemplul Anului european al 
patrimoniului 2018, cuantumul său fiind 
de X milioane EUR.

Or. fr
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Amendamentul 101
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă bugetul o permite, Comisia poate 
organiza cereri de propuneri și de proiecte 
care pot primi sprijin pentru contribuția lor 
excepțională la realizarea obiectivelor 
anului european.

Comisia poate organiza cereri de propuneri 
și de proiecte care pot primi sprijin pentru 
contribuția lor excepțională la realizarea 
obiectivelor anului european;

Or. en

Amendamentul 102
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În contextul anului european, Comisia 
cooperează, atunci când este necesar, cu 
organizații internaționale competente, 
asigurând în același timp vizibilitatea 
participării Uniunii.

În contextul Anului european, dacă este 
nevoie, Comisia cooperează cu 
organizațiile internaționale de resort și 
autoritățile de resort din țările terțe 
învecinate, asigurând în același timp 
vizibilitatea participării Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 103
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Propunere de decizie
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul european va promova utilizarea 
căilor ferate de către participanții la 
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Erasmus + din țări terțe pentru a ajunge 
la destinații ca parte a acțiunilor de 
mobilitate Erasmus + și a diferitelor 
proiecte Erasmus + care necesită 
deplasări internaționale;

Or. en

Amendamentul 104
Salima Yenbou

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie.

Până la 31 decembrie 2022, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
cu privire la punerea în aplicare, rezultatele 
și evaluarea globală a inițiativelor 
prevăzute în prezenta decizie. După 
evaluarea raportului, Comisa ia 
inițiativele legislative care se impun;

Or. fr


