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Amendamentul  1 

Daniela Aiuto, Marco Valli, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, 

Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilonul transporturi al Mecanismului pentru interconectarea Europei după 2020 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  18a. încurajează statele membre să 

prezinte proiecte în cadrul MIE într-un 

mod care să completeze și să nu excludă 

proiectele cofinanțate prin fondurile ESI, 

luând în considerare nevoile întregii 

rețele de transport de pe teritoriul lor; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, 

Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilonul transporturi al Mecanismului pentru interconectarea Europei după 2020 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

19. reamintește că pentru finalizarea 

rețelei de bază de transport din UE și 

pentru realizarea priorităților de politică 

vor fi necesare în continuare participarea 

cetățenilor și a părților interesate vizate la 

procesul decizional, transparența în 

evaluarea și monitorizarea implementării 

aspectelor de mediu și financiare ale 

proiectelor, îmbunătățirea integrării modale 

și promovarea operațiunilor co-modale; 

19. reamintește că pentru finalizarea 

rețelei de bază de transport din UE și 

pentru realizarea priorităților de politică 

vor fi necesare în continuare participarea 

cetățenilor și a părților interesate vizate la 

procesul decizional, transparența în 

evaluarea și monitorizarea implementării 

aspectelor de mediu și financiare ale 

proiectelor, îmbunătățirea integrării modale 

și promovarea operațiunilor co-modale; 

subliniază importanța reevaluării 

proiectelor controversate în curs de 

derulare în cadrul MIE care nu aduc 

valoare adăugată reală din punct de 

vedere economic, social și de mediu 

pentru statele membre în cauză; 

Or. en 

 

 


